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Zapraszamy do lektury

Użytkowników dróg cieszy zapewne fakt, że remontowana jest ulica Solskiego. 
Prace kosztować będą blisko 8 milionów złotych, z czego 2,5 miliona finansuje 
gmina,  pozostałą część województwo małopolskie, które jest zarządcą drogi. Mo-
dernizacja obejmie odcinek od drogi krajowej nr 4 aż do dworca PKP. Realizację 
przewidziano na lata 2009-2010. Więcej na str. 7

Trwają remonty dróg

Pod koniec czerwca Brzesko i kilka 
okolicznych wsi – szczególnie Jadow-
niki i Porębę Spytkowską - nawiedziły 
ogromne ulewy. Woda płynęła ulicami 
zalewając domy i pola. Straty po powo-
dzi są dość znaczne – ucierpiało wiele 
domów i budynków gospodarczych, 
zniszczeniu uległy uprawy. Zniszczo-
nych bądź uszkodzonych zostało wie-
le dróg, przepustów i mostków. Teraz 
trwa usuwanie szkód, samorząd zaś 
stara się o pozyskanie funduszy na 
ten cel. Więcej na ten temat w tekście 
„Gmina po wielkiej wodzie”. 

Dni Brzeska i Święto Samorządu to 
dwie duże imprezy, jakie odbyły się w 
Brzesku w ciągu ostatnich tygodni. Za-
praszamy Czytelników do przeczytania 
obszernych relacji z tych wydarzeń. 
Przedstawiamy Państwu także propo-

zycje przygotowane przez Urząd Miej-
ski i instytucje z nim współpracujące, 
na tegoroczne wakacje. Będzie się dzia-
ło sporo. Jeżeli dopisze pogoda w każ-
dy weekend obywać się będą imprezy. 
Więcej w tekście „Wakacje w Brzesku”. 

Cieszą zasługi młodych brzeszczan. 
Wojtek Wojdak po raz kolejny sięgnął 
po złoto, Jakub Okrzesa wywalczył 
diamentowy indeks Akademii Górni-
czo-Hutniczej. Przedstawiamy także 
Państwu obszerne relacje z wydarzeń 
sportowych. Szczególnej uwadze Czy-
telników polecam tekst „Jak dawniej 
żyło się w Brzesku” napisany na pod-
stawie kronik Jana Burlikowskiego. 
Zapraszam do lektury. Zofia Sitarz. 
UWAGA!
NOWY ADRES E-MAILOWY REDAK-
CJI BIM: REDAKCJA@BRZESKO.PL
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Strażacy ochotnicy z Jadownik kilka-
naście razy dziennie wzywani byli do 
wypompowywania wody z piwnic i do 
usuwania innych szkód wywoływanych 
przez opady deszczu, jakie nawiedziły 
gminę w dniach 21 – 23 czerwca. 

-Najtragiczniejsza sytuacja była na 
terenach bezpośrednio sąsiadujących 
z potokiem Grodna, ale pomagaliśmy 
także mieszkańcom w Brzesku i Po-
rębie Spytkowskiej – opowiada prezes 
jadownickiej OSP, Adam Cebula. 

Poniedziałek 22 czerwca był praco-
wity również dla strażaków działają-
cych na terenie Poręby Spytkowskiej. 
Dochodziła północ, kiedy zawyły stra-
żackie syreny. Chyba każdy druh do-
skonale zdawał sobie sprawę, że tym 
razem na pewno nie jest to wezwanie 
do pożaru, tylko do akcji związanej z 
potężną nawałnicą. Jakiekolwiek wąt-
pliwości rozwiał dyspozytor, który rze-
czowo oznajmił, że piwnice wielu miej-
scowych zabudowań toną w wodzie, 
która wdzierała się wszelkimi dostęp-
nymi kanałami. Na pomoc powodzia-
nom  ruszyły natychmiast wozy bojowe 
jednostki OSP w Porębie Spytkowskiej 
i zawodowi strażacy z Brzeska. Naj-
bardziej zagrożone były tereny przy 
ulicach Granicznej, św. Bartłomieja i 
przy Kasztelana Spytka, gdzie mieści 
się między innymi budynek szkoły pod-
stawowej. Walka z żywiołem trwała do 
późnych godzin nocnych, ale już wczes-

nym ranem następnego dnia trzeba 
było wypompowywać wodę z terenu po-
rębskiego przedszkola. 

Powalone drzewa, zerwane drogi
Żywioł szalał nadal, toteż kolejny 

alarm postawił strażaków na nogi już 
około trzeciej popołudniu. Tym razem 
pomocy oczekiwano w pobliskim Oko-
cimiu, gdzie przy Cesarskim Szlaku 
zatopiona została piwnica jednego z do-

mów. Nie minęło kilka godzin, a pomo-
cy zaczęto wzywać z ulicy Bocheńskiej, 
przy której szalejąca woda zatkała je-
den z przepustów, co groziło rozprze-
strzenieniem się żywiołu na okoliczne 
domostwa. To była ostatnia tego dnia 
akcja ratunkowa, ale na tym problemy 
się nie skończyły. Kolejnego dnia stra-
żacy zostali postawieni na nogi już o 
świcie. Tym razem odebrano sygnał o 
powalonym przez nawałnice drzewie, 
które zatarasowało drogę w ciągu ulicy 
św. Bartłomieja. Wieczorem ponowny 
alarm, tym razem woda dostała się do 
jednej z posesji przy Kasztelana Spyt-
ka. Wreszcie nastąpił względny spokój 
i sytuacja została opanowana.

- W ciągu tego jednego tygodnia odnoto-
waliśmy 220 akcji związanych z usuwaniem 
skutków powodzi – relacjonuje komendant 
powiatowy PSP w Brzesku Dariusz Pęcak 
– Obfite opady deszczu i gwałtowne burze 
spowodowały w wielu rejonach spore stra-
ty. We wszystkich działaniach uczestniczyły 
zarówno zastępy JRG jak i jednostki OSP 
z terenu powiatu. Najczęściej uczestniczy-
liśmy w wypompowywaniu wody z budyn-
ków i piwnic, usuwaliśmy powalone drzewa 
i konary z zatarasowanych dróg. Strażacy z 
JRG Brzesko pomagali też w akcjach ratow-
niczych na terenie powiatów tarnowskiego i 
dąbrowskiego, gdzie skutki ulew były bar-
dziej dotkliwe. 

Wróćmy do wydarzeń z 22 czerwca. 

Gmina po wielkiej wodzie
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Jeszcze o godzinie 13.00 nic nie wska-
zywało, że może dojść do powstania aż 
tak poważnego zagrożenia. Owszem, 
według prognoz można było spodziewać 
się gwałtownych opadów deszczu, jed-
nak poziom wody na Uszwicy w Oko-
cimiu wynosił około 2 metrów. Osiem 
godzin później wynosił już tylko 1,5 
metra. Wystarczyły jednak dwie godzi-
ny, by o 23.00 wzrósł do 4,5 metra. Na-
tężenie opadów deszczu było tak duże, 
że ani ziemia, ani studzienki burzowe 
nie były w stanie w krótkim czasie 
przyjąć tak dużej ilości wody. Zaczęły 
się mniejsze i większe dramaty. 

Długa lista strat
Od 22 do 26 czerwca na tere-

nie naszej gminy odnotowano 42  
zgłoszenia związane z niszczycielską  
działalnością wody. 

Jadowniki. Przy ulicy Witosa za-
laniu uległa posesja i piwnica domu, 
w wodzie tonęły jeszcze trzy inne po-
sesje. U zbiegu Witosa i Zagrody dro-
ga przez całą noc z 22 na 23 czerwca 
była nieprzejezdna. Jeszcze gorzej 
było przy ulicy św. Prokopa. W wo-
dzie stanął przedszkolny plac zabaw, 
zalanych zostało sześć piwnic, w jed-
nym przypadku woda dostała się też 
do stodoły i zniszczyła przydomowe 
ogrodzenie. Z żywiołem walczono też 
na terenie pojedynczych posesji przy 
Podmiejskiej, Brzeskiej, Bernackie-
go, Wschodniej, królewskiej i Zachod-
niej. 

Poręba Spytkowska. Strażacy 
interweniowali, ratując dobytek miesz-
kańców przy ulicach Skalnej, Bartło-
mieja, Granicznej i Kasztelana Spytka. 
Tutaj szkody były największe, a straty 

dotyczą nie tylko zalanych piwnic, ale 
i uszkodzonych mostków oraz niektó-
rych dróg. Ucierpiało też szkolne boisko 
asfaltowe i przedszkolny plac zabaw. 

Brzesko. Straty są stosunkowo nie-
wielkie. Najgorzej sytuacja wyglądała 
na Świerkowej (zamulone kraty rowu 
odprowadzającego wodę do potoku), 
Wesołej i Okocimskiej (zamulone jezd-
nie).

Okocim. Przy ulicy Zamkowej woda 
niosąc za sobą muł i gałęzie zatkała 
przepusty, a przy ulicy Klęczany po-
wstało 15-metrowe osuwisko na terenie 

prywatnej posesji. Na osiedlu Kamie-
niec na długości 250 metrów zniszczona 
została gminna droga. Powstałe tutaj 
wyrwy osiągnęły półmetrową głębo-

kość. Przy ulicy Goetzów Okocimskich 
uszkodzona została prywatna droga. 
Na Cesarskim Gościńcu woda dostała 
się do jednej z piwnic. 

Jasień. Przy ulicach Sądeckiej, Flo-
riańskiej, Górnej, Zielnej i ks. Mazur-
kiewicza zniszczone zostały pobocza 
gminnych dróg, a przy ulicy Wiedeń-
skiej podtopiona została jedna posesja. 

Wokowice. Uszkodzony został prze-
pust położony w ciągu gminnej drogi. 

Szacowane są też straty poczynione 
w uprawach rolnych. Wielu rolników 
ucierpiało w wyniku ulewy, która na-
wiedziła gminę 22 czerwca, a z której 
skutkami walczono jeszcze przez cały 
tydzień. 

Potrzebne pół miliona
Jak obliczyli pracownicy Referatu ds. 

Ochrony Środowiska straty w infra-
strukturze komunalnej wyniosły blisko 
pół miliona złotych. 

-Zniszczone pobocza dróg gmin-
nych, na wielu kilometrach cał-
kowitemu zniszczeniu uległy dro-
go dojazdowe do pól. Szczególnie 
ucierpiały drogi żwirowe, o dużym 
nachyleniu. Na potoku Kowalówka 
w Porębie Spytkowskiej woda po-
obrywała skarpy, które należy nie-
zwłocznie naprawić. W kilku miej-
scach należy uzupełnić kraty na 
wlotach do kanalizacji deszczowej. 
W wielu miejscach podmyte zostały 
asfaltowe drogi, tak stało się, mię-
dzy innymi na osiedlu Zielonka i 
w Okocimiu przy ulicy Zamkowej.   
Lista strat jest długa i po to, aby 
szkody usunąć potrzebujemy bli-
sko pół miliona złotych – mówi 
kierownik referatu, Henryk Piela.

Urząd Miejski już wystąpił do woje-
wody o środki na usunięcie powstałych 
szkód. Jak zapewnia kierownik Piela 
będą one usuwane w miarę pozyski-
wanych funduszy. Chociaż, jak nie wy-
kluczają pracownicy urzędu, remonty 
i naprawy będą musiały być wykonane 
z pieniędzy budżetu gminy. 

-Chcę zapewnić mieszkańców, że 
szkody zostaną jak najszybciej usu-
nięte. Jeżeli nie dostaniemy pieniędzy 
od wojewody, będziemy je usuwać z 
własnych pieniędzy – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

O zgłaszanie szkód apeluje także 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Brzesku.
-Rodziny, które ucierpiały w wyni-

ku podtopień dostaną zasiłki celowe 
– mówi dyrektor MOPS, Krystyna Put.

Zofia Sitarz 

Winni mieszkańcy
Szkody, do jakich doszło w ciągu kilku czerwcowych dni powsta-

ły głównie na skutek ulewnych deszczów. Wielkim szczęściem w 
nieszczęściu było to, że nie wystąpiły z brzegów rzeki, bo zapewne 
skala szkód byłaby o wiele tragiczniejsza. Na niektórych rzekach i 
potokach powstały zatory i jak twierdzą strażacy jest to wyłącznie 
wina mieszkańców. O jednym z takich zdarzeń opowiada prezes 
jadownickiej OSP Adam Cebula.

-Pojechaliśmy usunąć zator na Grodnej. Okazało się, że powo-
dem podniesienia stanu rzeki były...worki ze śmieciami. Ludzie 
beztrosko wyrzucają zapakowane w foliowe worki odpady, które 
zatrzymują się na drzewach. Kiedy woda przybiera, tworzy się 
zator. Z jednego przewróconego drzewa zdjęliśmy, w bardzo trud-
nych warunkach, kilkadziesiąt worków ze śmieciami. Drugim 
kolejnym dowodem na bezmyślność mieszkańców jest likwidacja 
rowów przydrożnych. Ktoś buduje sobie dom i zasypuje taki rów, 
bo szpeci mu podwórko. Dopiero później, jak przychodzi wielka 
woda jest płacz i zgrzytanie zębów, bo jej nadmiar wlewa się na 
podwórko, do piwnic i do domów.
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Jedenaście szkół uczestniczących 
w pierwszym z konkursów zmagało 
się z dwoma tematami przewodnimi. 
Uczniowie musieli dokonać inwenta-
ryzacji i częściowej likwidacji dzikich 
wysypisk śmieci. Penetrując tereny 
leżące blisko ich miejsc zamieszkania 
odkrywali takie wysypiska, a w ich 

usuwaniu pomagali im pracownicy 
Brzeskich Zakładów Komunalnych. 
W drugim etapie uczestnicy konkur-
su dokonywali opisu najpiękniejszych, 
ich zdaniem, zakątków naszej gminy. 
Jurorzy byli zaskoczeni pomysłowoś-
cią, wyobraźnią i spostrzegawczością 
uczniów. Okazało się, że te najpięk-
niejsze zakątki, to tereny leżące nie-
mal na wyciągnięcie ręki. Były to po 
prostu miejsca uprzątnięte po dzikich 
wysypiskach, które po tych zabiegach 
prezentowały się jako nieznane wcześ-
niej krajobrazy. Młodych ekologów 
komplementował Henryk Piela: - Je-
stem przekonany, że rośnie nam poko-
lenie świadome zagadnień związanych  
z ochroną środowiska. Ci młodzi lu-
dzie, kiedy już dorosną, na pewno będą 
dbać o swoje najbliższe otoczenie i nie 
będą go bezmyślnie zaśmiecać. 

Albumy prezentujące najpiękniejsze 
zakątki wykonane były różnymi tech-
nikami. Różne też materiały posłuży-
ły do ich wykonania. Były więc prace 
stworzone z ekologicznych tworzyw, 
na przykład z kory i drewna, a także  
z odpadów komunalnych, czyli ze zna-
lezionych w lasach śmieci. 

Uczestników konkursu czekał jesz-
cze trzeci etap, który przeprowadzony 
został już w dniu rozstrzygnięcia zma-
gań. Każda ze szkół reprezentowana 
była przez trzyosobową drużynę, któ-
ra musiała zmierzyć się z bardzo trud-
nym testem złożonym z 25 pytań. 

Ostatecznie jury zadecydowało  
o przyznaniu dwóch równorzędnych 
pierwszych nagród, po 1500 złotych 
każda. Otrzymały je Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Brzesku i Szkoła 
Podstawowa w Mokrzyskach. Dwie 
równorzędne drugie nagrody wywal-
czyły Szkoła Podstawowa w Okocimiu 
i Szkoła Podstawowa w Szczepanowie. 
Przyznano też trzy trzecie nagrody po 
500 złotych. Otrzymały je obie szkoły  
z Jadownik i szkoła Podstawowa z Ja-
sienia. Nagrody ufundował burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

Zbieramy baterie
Od kilku lat Urząd Miejski wraz  

z tarnowską firmą Argo-Film organi-
zują konkurs polegający na zbieraniu 
zużytych baterii, w którym uczestni-
czą szkoły ponadgimnazjalne, gimna-
zja, szkoły podstawowe i przedszkola. 
Zasady są proste – wygrywa ta pla-
cówka, która zbierze najwięcej baterii 
w przeliczeniu na jednego wychowan-
ka. Nagradzani są też ci, którzy sami 
indywidualnie uzbierają najwięcej ba-
terii. 

W tym roku padł rekord – wszystkie 
placówki zebrały razem baterie ważą-
ce 1,8 tony, o 500 kilogramów więcej 
niż przed rokiem. Hiperrekordzistą 
okazał się Kuba Szot z Mokrzysk, któ-
rego wynik to 6 tysięcy zebranych ba-
terii. 

Najwięcej kilogramów baterii w przeli-
czeniu na jednego ucznia zebrała Szkoła 
Podstawowa w Jasieniu (wyróżniający 
się uczniowie to Wiktor Nowak, Kacper 
Jaworski i Zuzanna Zelek), na drugim 
miejscu była Szkoła Podstawowa w Mok-
rzyskach (Jakub Szot, Szymon Styrna  
i Sebastian Franczyk), a na trzecim Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Jadownikach (Ka-
rolina Wawryka, Anna Zaleśny i Łukasz 
Stawiarski). 

Wśród przedszkoli najlepszym wyni-
kiem może pochwalić się Niepubliczne 
Przedszkole pw. siostry Leonii Nastał 
(Klara Filipowska, Sebastian Miłek, 
Oliwia Mundała). Brzeska „siódemka” 
(Żaneta Siepierowska, Amelia Wiel-
gosz, Mateusz Osada i Zuzanna Stec) 
zajęła drugie miejsce, a trzecie brzeska 
„trójka” (Marta Szlachta, Zuzanna Ta-
rasek, Angelika Wojewoda).      PRUD

Czysta gmina
Tuż przed końcem roku szkolnego rozstrzygnięty został tradycyjny konkurs 

„Brzesko – Czysta Gmina”, w którym uczestniczą uczniowie szkół podstawowych. 
Organizatorem konkursu był Referat Ochrony Środowiska kierowany przez Hen-
ryka Pielę, który jest jednym z jego pomysłodawców. Wyłoniono także zwycięzców  
w konkursie zbierania zużytych baterii, który też ma kilkuletnią tradycję. 
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Czas inwestycji

Użytkowników dróg cieszy zapewne 
fakt, że remontowana jest ulica Sol-
skiego. Prace kosztować będą blisko 8 
milionów złotych, z czego 2,5 miliona 
finansuje gmina,  pozostałą część woje-
wództwo małopolskie, które jest zarząd-
cą drogi. Modernizacja obejmie odcinek 
od drogi krajowej nr 4 aż do dworca PKP. 
Realizację przewidziano na lata 2009-
2010. W wyniku przeprowadzonego 
przetargu wyłoniony został wykonawca 
robót - firma Strabag. Zakres zleconych 
aktualnie prac (na kwotę blisko 5,7 
mln.zł.) obejmuje odnowę nawierzchni 
jezdni wraz z jej wzmocnieniem. Bu-
dowa trwa, dokonano rozbiórki części 
chodników, rozpoczęto budowę nowych   
i wykonano kanalizację opadową i sa-
nitarną. W ramach drugiego etapu 
inwestycji rozstrzygnięty został prze-
targ na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej na  budowę ronda na skrzy-
żowaniu ulic Solskiego, Okulickiego  
i Szczepanowską. Podpisano umowę z 
wykonawcą projektu ronda, tj. firmą 
Klotoida, jego budowę przewidziano  
w roku przyszłym.

W ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych popu-
larnie zwanego „Schetynówki” prze-
budowywana jest droga gminna bę-
dąca ciągiem ulic Królowej Jadwigi  
i Okulickiego.  

-W ramach tego programu uzyska-
liśmy 50 procentowe dofinansowanie 
robót drogowych ze środków budżetu 

państwa. Głównym celem przebudowy 
jest podniesienie parametrów technicz-
nych i użytkowych drogi oraz zwiększe-
nie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego. Łączna wartość zleconych 
robót to blisko 1,4 miliona złotych, z 
czego ponad 600 tysięcy stanowi war-
tość robót związanych z przebudową 
chodników – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka. 

Prace zakończone zostaną w paź-
dzierniku.

Ruszyła budowa biblioteki
Rozpoczęła się budowa Regionalnego 

Centrum Kulturalno – Bibliotecznego 
w Brzesku. Obiekt kosztować będzie 
blisko 18 milionów złotych, z czego  po-
nad 13 milionów pochodzić będzie ze 
środków Unii Europejskiej, przyzna-
nych gminie w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 

-W nowym budynku mieścić się  bę-
dzie  Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna, niektóre pomieszczenia 
będą wykorzystywane przez Miejski 
Ośrodek Kultury. Będzie tam sala au-
dytoryjna na prawie 250 miejsc, w któ-
rej będzie można organizować konfe-
rencje, spotkania, projekcje i wystawy. 
Będą znajdować się w nim czytelnie 
- dla dzieci i dla dorosłych. Biblioteka 
wyposażona zostanie w czytelnię multi-
medialną oraz centrum multimedialne 
z 45 stanowiskami komputerowymi z 
dostępem do Internetu. Budynek wypo-
sażony zostanie w windę, pochylnie dla 
osób na wózkach, dla niepełnospraw-

nych dostosowane zostaną sanitariaty 
– mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz 
Wawryka. 

Umowa z wykonawcą, którym zo-
stało Katowickie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Przemysłowego BUDUS, 
podpisana została już w maju. Plac bu-
dowy został już przekazany wykonaw-
cy, rozpoczęły się czynności związane 
z organizacją budowy - ogrodzeniem 
tymczasowym i wytyczeniem geodezyj-
nym obiektu. 

-Rozpoczęto pierwsze roboty rozbiór-
kowe istniejącego placu, wykonuje się 
przełożenia mediów. Rozpoczęły się 
pierwsze roboty  budowlane związane 
z wykonaniem pali żelbetowych – mówi 
naczelnik Wydziału Inwestycji, Bogdan 
Dobranowski. 

Ponieważ nowa Biblioteka nosić 
będzie imię Jana Pawła II dlatego 
przewidziano zgromadzenie księ-
gozbioru związanego z naszym 
Wielkim Rodakiem oraz wyzna-
czenie specjalnego miejsca dla 
uczczenia jego pamięci.

Miejskie parkingi
Kolejną ważną inwestycją jest bu-

dowa parkingu przy ul. Głowackiego.  
W budżecie zabezpieczono środki finan-
sowe na lata 2008 i 2009 w wysokości 
ponad 500 tysięcy złotych. Wybudowa-
no  60 miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych, są także specjalnie 
odznaczone miejsca  postojowe dla osób 
niepełnosprawnych. Bezpiecznie moż-
na tam także zaparkować motocykle i 
rowery. 

-Budowa została zakończona i doko-
nano odbioru technicznego parkingu, 
oczekujemy na wydanie decyzji o do-
puszczeniu parkingu do użytkowania 
– mówi Bogdan Dobranowski. 

Zakończona została także budowa 
parkingu przy ulicy Uczestników Ru-
chu Oporu. W wyniku realizacji zada-
nia powstało dodatkowych 20 miejsc 
parkingowych w centrum miasta.  red 
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Już po raz drugi w województwie 
małopolskim rozpoczął się plebiscyt 
Perły w Koronie. Przez całe wakacje 
głosować można na stronie plebiscy-
towej portalu naszemiasto.pl na naj-
piękniejsze budowle Małopolski. Wśród 
zgłoszonych do konkursu budowli znaj-
duje się pałac Goetzów Okocimskich  
z Brzeska. 

Czytelnicy wybiorą dziesięć pereł, 
które uhonorowane zostaną certyfika-

tami Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej i portalu naszemiasto.pl

Najważniejsze informacje o plebiscy-
cie znajdują się na stronie: www.malo-
polska.naszemiasto.pl. Głosowanie na 
najpiękniejsze zabytki trwać będzie do 
końca sierpnia.

Pałac Goetzów to jeden z najpięk-
niejszych zabytków znajdujących się w 
gminie Brzesko. Obecnie pałac podda-
wany jest generalnej renowacji.

Perły w koronie

Strażacy ochotnicy z Jadownik zor-
ganizowali uroczystość, w czasie której 
poświęcone zostały samochody, jakie 
udało się jednostce pozyskać w ostatnim 
czasie. Uroczystości swoją obecnością 
zaszczycili posłowie – Wiesław Woda i 
Jan Musiał a także małopolski komen-
dant PSP Andrzej Mróz i komendant 
brzeskiej PSP Dariusz Pęcak. Razem 
ze strażakami z Jadownik świętowali 
druhowie z Brzeska, Uszwi i Gnojnika. 
Mszę dla strażaków odprawił i samo-

Poświęcenie strażackich samochodów
chody poświęcił ksiądz Piotr Jaworski 
– kapelan OSP z Jadownik. 

-Jeden z samochodów to mercedes, 
ciężki wóz bojowy, na zakup którego 
część pieniędzy dostaliśmy z Urzędu 
Miejskiego. Drugie auto, to lekki ford, 
przekazany nieodpłatnie przez Komen-
dę Wojewódzką PSP. Bardzo cieszymy 
się z nowych nabytków, auta te na pew-
no przydadzą się nam w czasie codzien-
nej służby – mówi prezes jadownickiej 
OSP, Adam Cebula.                       red

Zarząd Stowarzyszenia 
Przyjaciół Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Brzesku przy-
znał Tomaszowi Klausowi ty-
tuł „Najlepszego Absolwen-
ta Liceum w roku szkolnym 
2008/2009”. Przypomnijmy, 
że Tomasz to dwukrotny  
finalista Międzynarodowej 
Olimpiady Biologicznej. 
W zeszłym roku reprezen-
tował nasz kraj i swoją 
szkołę w Indiach, zajmu-
jąc jedną z czołowych lo-
kat. W tym roku wraz z 
najlepszymi młodymi bio-
logami rywalizował o mia-
no najlepszego w Japonii.  
Już od ponad roku ma  
otwarte drzwi do wszyst-
kich wyższych uczelni  
w kraju. 

W ubiegłym roku tytuły 
Najlepszych Absolwentów 
otrzymały Katarzyna Mączka  
i Agnieszka Kurdziel.        red

Tytuł dla Tomasza Klausa

Prezesowi 
Markowi Kokoszce

z okazji 60 urodzin 
wszystkiego najlepszego, 

wszelkiej pomyślności 
życzą pracownicy  

PSS „Społem”  
oraz przyjaciele

Rodzinny 
piknik

W Publicznej Szkole Podstawowej w 
Sterkowcu odbyła się coroczna impreza, 
która przebiegała pod hasłem „Bądźmy 
razem”.

W programie znalazł się występ naj-
młodszych uczniów szkoły, Kółko Te-
atralne – przygotowało spektakl zaty-
tułowany „Królewna Śnieżka”. Piknik 
uświetnił pokaz Wojów Świętego Stani-
sława oraz prezentacja bojowego wozu 
strażackiego.

Wiele radości uczestnikom impre-
zy sprawiły liczne konkursy i zabawy, 
przeprowadzone przez brzeskich wo-
dzirejów: Lillę Sztyler i Mariusza Nie-
działkowskiego. Wiele atrakcji przy-
gotowała dla uczniów Celina Słowik, 
wychowawczyni świetlicy wiejskiej. 
Wspólne grilowanie, smakowanie pysz-
ności przygotowanych przez Radę Ro-
dziców były doskonałą okazją do spot-
kań i rozmów. 

Całość wydarzenia nie przyjęłaby 
takiego rozmachu, gdyby nie zaanga-
żowanie rodziców, nauczycieli i sołtysa 
wsi oraz wielu życzliwych osób. Dzięki 
koordynatorkom imprezy, którymi były: 
Elżbieta Frankowska, Alicja Pałka i 
Paulina Pyrek spotkanie przebiegało w 
radosnej atmosferze i nawet porywisty 
wiatr nie przeszkadzał we wspólnych 
zabawach.
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-Do dziś nie ma decyzji w sprawie przebie-
gu zjazdów z planowanej autostrady na trasie 
Szarów-Tarnów między innymi w Brzesku i 
w Bochni. Skoro nie ma decyzji, to Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie może 
ogłosić przetargów na wykonanie wspomnia-
nych zjazdów. Zakładając, że nie będzie poślizgu 
przy budowie autostrady na trasie Szarów – 
Tarnów, to ten odcinek będzie na pewno oddany 
do użytku przed EURO-2012. Cóż z tego, skoro 
istnieje poważne zagrożenie, że ani Brzesko, ani 
Bochnia, nie będą mieć do tej autostrady dostę-
pu – mówił na niedawno zwołanej konferencji  
poseł Edward Czesak. 

Problem w tym, że nie tylko brak decyzji ha-
muje podjęcie prac równoległych z budową au-
tostrady. Sama GDDKiA przyznaje, że nie ma 
pieniędzy na realizację tego zadania. A przecież 
kilka lat temu w Urzędzie Marszałkowskim  
w Krakowie była mowa o tym, że pienię-
dzy na budowę autostrady jest więcej, niż 
potrzeba. Teraz słyszy się nawet glosy, że 
zjazdy powinny, przynajmniej w części,  
finansować samorządy. 

Samorządowcy nie mogą się jednak zgodzić 
z przejęciem przez siebie obowiązków (głownie 
finansowych), które sugeruje GDDKiA. 

-Budowa autostrady i zjazdów z niej to dla 
takich ośrodków jak Brzesko, szansa dynamicz-
nego rozwoju, który nie nastąpi, jeśli dojdzie do 
sytuacji, że powstanie autostrada, ale zjazdy 

budowane zostaną znacznie później – mówi bur-
mistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka. 

-Na pewno przyśpieszenie w tej kwestii poja-
wiłoby się, gdyby Sejm wprowadził w ustawie za-
pis, według którego zjazdy z autostrad zostałyby 
włączone w sieć dróg krajowych, a więc finanso-
wane byłyby przez Krajowy Fundusz Drogowy. 
Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że raczej 
na pewno Unia Europejska zmniejszy wysokość 
dotacji dla Polski, a kryzys gospodarczy drążący 
Europę będzie coraz bardziej odczuwalny – do-
daje poseł Czesak. 

Brzeski samorząd cały czas trzyma rękę 
na pulsie. -Wysłaliśmy pisma do General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  
w których domagamy się działań zmierza-
jących do wypełnienia wcześniej złożonych 
obietnic o tym, że zjazd w Brzesku będzie 
budowany. Nasze działania są tym bardziej 
stanowcze, że zdajemy sobie sprawę z tego, że 
czasu nie ma wiele, gdyż jak wynika z planów 
GDDKiA, odcinek autostrady Szarów – Tar-
nów będzie gotowy za trzy lata – dodaje bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. 

Burmistrz zwrócił się z prośbą do kilku parla-
mentarzystów o wsparcie działań związanych z 
budową zjazdu i łącznika.

Z ostatnich informacji wynika, że General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po-
zyskała fundusze na wykonanie dokumentacji  
projektowej zjazdu.                                           red

Starania o zjazd

Zakończył się generalny remont 
Brzeskiej Piwnicy znajdującej się pod 
budynkiem Miejskiego Ośrodka Kul-
tury. Pieniądze na tę inwestycję prze-
kazał Urząd Miejski. Jak zapowiada 
dyrektor MOK, Małgorzata Cuber, już 
wkrótce Piwnica tętnić będzie życiem, 
odbywać się w niej  będą koncerty, po-
kazy i spotkania.

-Remont przebiegał w dwóch etapach. 
W pierwszym piwnica została osuszo-
na i położona została specjalna izolacja.  
W drugim, właśnie zakończonym, wy-
mieniliśmy okna, drzwi, położone zostały 
posadzki, zaaranżowaliśmy także wnę-
trza całej piwnicy. W następnej kolejno-
ści planujemy zakup stolików i krzeseł 
– mówi dyrektor Małgorzata Cuber.

Stoliki i krzesła potrzebne będą do 
kawiarenki, która, jak planuje dyrek-
cja MOK, ma powstać w Piwnicy. Bę-
dzie to ogólnodostępny lokal, który jak 
mają w MOK nadzieję, zasili w przy-
szłości  konto placówki. 

-Planujemy, że już od września Piwni-
ca będzie miejscem spotkań autorskich, 
wykładów, kameralnych koncertów, 
wystawiane w niej będą monodramy 
– dodaje Małgorzata Cuber.

Ale pomieszczenia Piwnicy już w cza-
sie wakacji służyć będą dzieciom, które 
uczestniczą w organizowanych przez 
MOK półkoloniach.                         red

Piwnica Brzeska po remoncie

Dla bezrobotnych
kobiet

14 kobiet, mieszkanek gminy znajdu-
jących się w trudnej sytuacji material-
nej i życiowej, podopiecznych Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej bierze 
udział w programie „Aktywizacja osób 
bezrobotnych w gminie Brzesko”. 
Finansowane ze środków unijnych 
szkolenia umożliwią im sprawniejsze 
poruszanie się po rynku pracy i, co naj-
ważniejsze, pozwolą na uzyskanie po-
szukiwanego zawodu – opiekunki osób 
starszych i dzieci.

-Społeczeństwo w naszej gminie sta-
rzeje się, jest coraz więcej ludzi star-
szych wymagających pomocy, samot-
nych. Opiekunowie i członkowie rodzin 
takich osób przychodzą do nas i proszą 
o wskazanie kogoś, kto mógłby poma-
gać w codziennej opiece. Ale niestety, 
nikogo takiego polecić im nie możemy. 
Sytuacja zmieni się, gdy panie biorą-
ce udział w programie, ukończą kursy 
– mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Krystyna Put.

Szkolenie potrwa do końca paździer-
nika, kobiety spotykają się z doradcą 
zawodowym, który uczy je, jak właści-
wie prezentować się przed pracodawcą, 
napisać swoje CV i inne dokumenty. 
Spotkania z psychologiem uczą, jak 
odzyskać wiarę w siebie. Zajęcia od-
bywają się w grupach i indywidualnie, 
bezrobotne biorą udział w pokazach i 
wykładach. Jak mówi Krystyna Put, 
panie chętnie korzystają ze wszystkich 
zajęć, są żądne wiedzy. Kursy zakończą 
się egzaminem.

-Kobiety w gminie Brzesko znaj-
dują się w trudniejszej niż mężczyź-
ni sytuacji na rynku pracy. Są słabo 
wykształcone, zdarza się, że na wiele 
lat, ze względu na konieczność opieki 
nad dziećmi, przerywają pracę zawo-
dową, kiedy chcą do niej wrócić, nie-
wiele już umieją. Dlatego organizując 
kursy i szkolenia MOPS szczególna 
uwagę zwraca na tę grupę – dodaje 
Krystyna Put.                            red

SPRZEDAM
Działki budowlane w Brzesku

(gaz, woda, prąd)
przy ulicy Leśnej – nr działek 

1008/1, 1008/2, 1008/3.

Telefon kontaktowy:  
(48) 698 638 838
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Trwa remont dworca PKP Przyjaciel 
sportu

Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa 
Jacka Majchrowskiego firma Can-Pack 
S.A. otrzymała statuetkę i certyfikat 
„Przyjaciel Sportu A.D. 2009”. Od czerwca 
2003 roku przedsiębiorstwo znane jest w 
kraju i za granicą jako strategiczny spon-
sor drużyny koszykówki kobiet Towarzy-
stwa Sportowego Wisła Kraków.

-Promujemy różne formy kultury fi-
zycznej i współzawodnictwa sportowego 
wśród dzieci i młodzieży – mówi Anna 
Grodowska, rzecznik prasowy firmy 
– Każdego roku wspieramy organizację 
ogólnopolskich mityngów sportowych 
odbywających się pod hasłem Can-Pack 
Cup „Czysta Gra” współpracując ści-
śle ze Spółką „Korzeniowski, Sport i 
Promocja”. Stabilność rozwoju i poten-
cjał gospodarczy naszej Grupy pozwa-
lają na aktywne wspieranie instytucji 
leczniczych, inicjatyw charytatywnych  
i kulturalnych.

Działalność  sponsorska Can-Pack-u 
widoczna jest również na naszym rodzi-
mym podwórku. Firma współpracuje z 
Okocimskim Klubem Sportowym wspie-
rając drużynę Orlików, najmłodszej gru-
py wiekowej sekcji piłki nożnej brzeskiego 
klubu. Can-Pack patronuje też wszystkim 
imprezom organizowanym przez Brzeski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. PRUD

Jury konkursu organizowanego przez 
Polską Izbę Ekologii wyłoniło laureatów  
w sześciu kategoriach. Projekt wdro-
żony przez Carlsberg Polska „Przemy-
słowo-miejska oczyszczalnia ścieków w 
Browarze Okocim w Brzesku” otrzymał 
wyróżnienie w kategorii gospodarka 
wodno-ściekowa. Wyróżnione przed-
sięwzięcie jest unikalnym przykładem 
współpracy przemysłu z gospodarką 
komunalną w zakresie realizacji wspól-
nych celów ochrony środowiska.

-Wyróżnienie dla Carlsberg Polska 
ma dla nas bardzo duże znaczenie, po-
nieważ sfera ekologiczna jest jednym 
z naszych kluczowych obszarów dzia-
łań. Jesteśmy dumni, że projekt zdo-
był uznanie zewnętrznych ekspertów  
– mówi Adam Pawełas, Manager ds. 
Środowiska w Carlsberg Polska.     

Konkurs Ekolaury Polskiej Izby 
Ekologii cieszy się uznaniem w ca-

łym kraju. Głównym celem zor-
ganizowanego już po raz VIII 
konkursu jest promowanie przed-
siębiorstw osiągających szczegól-
ne wyniki w dziedzinie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.  
W tym roku plebiscyt cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem, w 
każdej kategorii konkurencja była 
ogromna. Liczba zgłoszonych przed-
sięwzięć była trzy razy większa niż 
w roku poprzednim. Carlsberg Pol-
ska, jako jedna z dwóch firm została 
doceniona za działalność ekologicz-
ną, jako działalność wspierającą, a 
nie jako główny cel funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

Wręczenie nagród odbyło się 23 czerw-
ca br. w Katowicach podczas uroczystej 
Gali w Teatrze Śląskim im. Stanisława 
Wyspiańskiego, w której uczestniczyli 
laureaci konkursu, członkowie kapitu-

ły, zaproszeni przez Radę i Zarząd Pol-
skiej Izby Ekologii przedstawiciele par-
lamentu, instytucji rządowych, uczelni, 
samorządu terytorialnego i gospodar-
czego, funduszy ochrony środowiska 
oraz przedsiębiorcy.

Browar Okocim w latach 2005-2008 
przeprowadził największą od 20 lat in-
westycję na terenie oczyszczalni ście-
ków w Brzesku. Mimo, iż obiekt jest 
własnością browaru, oczyszcza zarów-
no ścieki z browaru, jak i ścieki komu-
nalne z miasta Brzeska. Oczyszczal-
nia w Browarze Okocim jest jednym 
z krajowych przykładów współpracy 
przemysłu z gospodarką komunalną 
w zakresie realizacji wspólnych celów  
ochrony środowiska.

Inwestycja wyniosła 13,5 miliona  
złotych. Duże znaczenie dla realiza-
cji projektu miało przyznanie dotacji w 
wysokości 3,8 miliona złotych ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w sektorowym programie 
operacyjnym Wzrostu Konkurencyjności  
Przedsiębiorstw.                               brow

Ekolaury dla Brzeska
Carlsberg Polska otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim ekologicznym konkur-

sie „Ekolaury” organizowanym przez Polską Izbę Ekologii. Firma zdobyła wyróż-
nienie za modernizację oczyszczalni w Browarze Okocim w Brzesku. Honorowy 
patronat nad konkursem sprawowało Ministerstwo Środowiska.

Kilka dni temu rozpoczął się remont kładki 
dla pieszych znajdującej się na dworcu PKP. 
Jest to bardzo kosztowna inwestycja, którą w 
całości finansują PKP. Kładka zostanie odda-
na do użytku za dwa miesiące.

Już kilka miesięcy temu z przydworcowe-
go placu zniknęły szpecącego go budynki po 
starych magazynach. Na ich miejscu powstać 
ma parking dla samochodów osobowych,  w 
to przedsięwzięcie finansowo zaangażuje się 
gmina.

-Czekamy na dokumentację techniczną, 
którą wykonuje PKP i pozwolenie na budo-
wę. Jeżeli tylko dokumentacja ta zostanie 
zgromadzona, od razu przystąpimy do prac 

związanych z budową parkingu – deklaruje 
burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Już od ponad roku władze Brzeska prowa-
dzą rozmowy z zarządzającymi kolejami kra-
jowymi na temat konieczności remontu miej-
scowego dworca. 

-W wyniku tych negocjacji udało nam się 
zdobyć obietnicę PKP, że zmodernizowany 
i wyremontowany zostanie dworzec PKP, 
pod warunkiem jednak, że miasto partycy-
pować będzie w kosztach przedsięwzięcia. 
Udział gminy polegać ma na budowie par-
kingu przy dworcu. Robimy wszystko, aby 
rozpoczęcie prac remontowych możliwe było  
w przyszłym roku.                                      red 
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W czasie ostatniej sesji Rady Miej-
skiej zapewniał Pan radnych, że mimo 
kłopotów finansowych, mieszkańcy 
gminy mogą czuć się bezpiecznie. Czy 
faktycznie, nawet wówczas, gdy bra-
kuje pieniędzy na paliwo do wozów 
patrolowych, wspomniane bezpie-
czeństwo udaje się mundurowym za-
pewnić? 

Faktycznie zmniejszono nam budżet 
na ten cel. Prowadzimy w tym względzie 
racjonalizację wydatków. Zmniejszyliśmy 
ilość używanych pojazdów, to znaczy stare 
auta, które dużo paliły zostały wycofane 
z użytku. Ponadto zmieniliśmy taktykę i 
technikę pełnienia dyżurów. Radiowozy 
poruszają się między regionami zagrożeń, 
w samym Brzesku w większości poruszają 
się patrole piesze. O pomoc prosimy sa-
morządy poszczególnych gmin, na szczęś-
cie zawsze możemy liczyć na ich pomoc.  
Względy oszczędnościowe spowodowały, że 
znacznie zmniejszył się policyjny tabor sa-
mochodowy – z 31 do 14 pojazdów. Mamy 
do dyspozycji siedem samochodów marki 
kia c’eed, jeden polonez, którego dni są już 
policzone, dwa ople astra, 1 volkswagen 
T-4, dwa fiaty ducato i jeden fiat seicento. 
W najlepszym stanie są kia i fiaty ducato, 
natomiast volkswagen jest już podobnie 
wysłużony jak polonez.  Nad bezpieczeń-
stwem w powiecie czuwa 133 policjan-
tów, z czego zdecydowana większość pełni 
służbę w Brzesku. Gmina podzielona jest 
na 8 rejonów – 5 w samym mieście i 3 w 
sołectwach. Wszystkie obowiązki na nas 
nałożone wykonujemy tak, jak wcześniej. 
Mogę zapewnić, że mimo pewnych proble-
mów, mieszkańcy mogą czuć się bezpiecz-
nie. Kłopoty finansowe wymuszają na nas 

racjonalizację wydatków, nie wpływają 
jednak na jakość naszej pracy. 

Kryzys w policji odbił się niekorzyst-
nie na planowanych inwestycjach, w 
tym roku w komendzie planowano 
wiele poważnych inwestycji. Czy zo-
staną one wykonane?

W 2008 roku, dzięki wsparciu finansowe-
mu samorządów, udało nam się wykonać 
analizę stanu technicznego obiektu. Wy-
kazała ona, że niezbędnych jest wiele prac 
remontowych. W tym roku miały zostać 
wykonane prace projektowe i remontowe, 
ale z braku funduszy na ten cel prace zo-
stały wstrzymane. Zaplanowane prace są 
bardzo pilne do wykonania, niezbędne jest 
przełożenie kanalizacji, wykonanie dróg 
wewnątrz jednostki. 

A pensje dla funkcjonariuszy, są za-
bezpieczone?

Tak, pobory mamy bezpieczne, chociaż 
bez planowanych wcześniej podwyżek. Poli-
cjanci mieli podwyżkę, nawet dość znaczną, 
w ubiegłym roku, znacznie gorzej przedsta-
wia się sytuacja cywilnych pracowników 
komendy. Wykonują oni równie odpowie-
dzialną, jak funkcjonariusze pracę, a ich 
pobory zostały daleko w tyle.

Jak obecne kłopoty finansowe wpły-
wają na wykrywalność?

Na szczęście nie wpływają. Nadal jeste-
śmy jedną z najlepszych pod względem 
wykrywalności jednostek w Małopolsce. 
Biorąc pod uwagę pierwszych pięć miesięcy 
tego roku wyniosła ona prawie 92 procent. 
Bardzo wzrosła wykrywalność przestępstw 
związanych z narkotykami. Od począt-
ku tego roku wykryliśmy ich blisko 1000, 
podczas gdy w analogicznym okresie roku 
ubiegłego było ich około 50. Cieszy fakt, że 
znacznie spadła ilość wypadków i wykro-
czeń drogowych. Nie ukrywam, że duży 
wpływ na ten stan rzeczy ma działalność 
represyjna policji – mandaty i wnioski do 
Sądu Grodzkiego o ukaranie piratów dro-
gowych. 

Policyjne statystyki wskazują, że 
liczba przestępstw stale rośnie, czym 
to wytłumaczyć?

Od stycznia do końca maja na terenie 
gminy odnotowano ponad 1000 przestępstw. 
Wzrost w porównaniu z analogicznym okre-
sem ubiegłego roku jest niepokojąco duży. 
Ten skok można wytłumaczyć tym, że w 
kilku przypadkach policjanci rozpracowy-
wali tak zwane przestępstwa rozwojowe, a 
więc zawierające wiele czynów o podobnym 
charakterze, szczególnie w zakresie zwal-

czania narkomanii. Najwięcej przestępstw 
związanych jest z rozprowadzaniem narko-
tyków, wykryliśmy dwa przypadki, w któ-
rych zasięg obejmował całe województwo.  
Drugie miejsce na tej niechlubnej liście zaj-
mują kradzieże i kradzieże z włamaniem. 
Odnotowano 92 takie przypadki, przy 117 
stwierdzonych przed rokiem. 

Rośnie, niestety liczba przestępstw 
popełnianych pod wpływem alkoho-
lu...

55 osób naruszyło przepisy ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości. Ci, którzy sięgają 
po alkohol w miejscach publicznych lub w 
stanie wskazującym zakłócają porządek, 
powinni pamiętać, że w gminie Brzesko jest 
wiele stref tzw. zerowej tolerancji, które 
są szczególnie kontrolowane przez policję. 
W naszej gminie nadal poważnym proble-
mem jest alkoholizm. W pierwszych pięciu 
miesiącach tego roku 34 osoby spędziły noc 
w pomieszczeniach dla zatrzymanych, w 
szpitalu lub zostały odwiezione do miejsca 
zamieszkania i to głównie w obawie o ich 
własne bezpieczeństwo. Każda z tych osób 
znacznie przekroczyła normę trzeźwości. 
Alkohol to także najczęstsza przyczyna 
przemocy w rodzinie. Policjanci zmuszeni 
byli interweniować w 46 przypadkach prze-
mocy domowej – jej ofiarami było 28 kobiet, 
14 dzieci i 4 mężczyzn. W niektórych ro-
dzinach zjawisko ma charakter ciągły, bo 
w policyjnych kartotekach jest mowa o 27 
sprawcach, z czego tylko jeden był trzeźwy. 

Policyjne statystyki ujawniają, że po 
alkohol sięga coraz większa liczba co-
raz młodszych ludzi, czy policja ma na 
to jakiś wpływ?

Nieletnia młodzież nadal ma ułatwiony 
dostęp do alkoholu, a sprzyja temu ciche 
przyzwolenie na sprzedaż trunków młodym 
ludziom. O ile sprzedający alkohol są w tej 
kwestii bardzo zdyscyplinowani, to jednak 
zawsze znajdzie się jakiś „uczynny” dorosły, 
który chętnie zakupi alkohol za drobna gra-
tyfikację, na przykład za butelkę piwa. Poli-
cja reaguje na każde zawiadomienie o takim 
przypadku. 

Niebawem Święto policji, jak będzie-
cie je obchodzić w tym roku?

Mimo problemów, mam nadzieję, przejścio-
wych, normalnie pracujemy i wykonujemy 
swoje obowiązki, tak jak zwykle będziemy 
także świętować. Jest w naszej jednostce wie-
lu zasłużonych  funkcjonariuszy, którym przy-
znano odznaczenia resortowe i Święto Policji 
będzie okazją do ich przekazania. Pragnął-
bym w tym miejscu serdecznie podziękować 
wszystkim samorządom, które nas wspierają. 
Finalizuję rozmowy z burmistrzem Brzeska 
i Radą Miejską, do których wystosowałem 
prośbę, aby przekazali nam 30 tysięcy złotych 
na wykonanie drogi dojazdowej do aresztu.

W gminie jest bezpiecznie
z komendantem brzeskiej policji, Robertem Biernatem rozmawiała Zofia Sitarz
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Najpopularniejszym, powszech-
nie znanym atrybutem św. Jakuba 
jest muszla /Pecten maximus/, po-
tocznie zwana „muszlą pielgrzymią 
św. Jakuba”, lub po prostu „muszlą  
św. Jakuba”.

Skorupiak ten żyje przy europejskim 
wybrzeżu Atlantyku i nad Morzem Pół-
nocnym. Średnica jego dochodzi niekie-
dy do 20 cm.

Najstarsze znane okazy tego typu 
muszli pielgrzymich pochodzą z grobów 
i datowane są na ok. 1000 rok. Znale-
ziska te, poza Hiszpanią, znane są z 
Francji, południowej Anglii, Niemiec, 
Włoch, a także z obszaru dzisiejszej 
Szwajcarii. W tym kontekście należy 
je uważać  najprawdopodobniej za naj-
starsze ze znanych średniowiecznych 
znaków pielgrzymich. Niektórzy uwa-
żają nawet, że muszle tego typu były nie 
tylko znakiem pielgrzymim, szczególnie 
pielgrzyma udającego się do Composte-
li, ale wręcz uniwersalnym symbolem 
chrześcijańskiej pielgrzymki.

Spełniały one rolę podręcznych na-
czyń do czerpania wody, były ozdo-
bą odzienia pielgrzyma, szczególnego 
rodzaju dewocjonaliami chroniącymi 
pielgrzyma przed nieszczęściem, czy 
pamiątką przywiezioną od grobu św. 
Jakuba oraz znakiem określającym 
osobę noszącą taką muszlę, jako nale-
żącą do „wspólnoty św. Jakuba”.

Innym ciekawym przykładem związa-
nym z pielgrzymowaniem do Composte-
li jest kapelusz pielgrzymi, wykonany  
z czarnego filcu, wyłożony od wewnątrz 
podszewką i ozdobiony muszlami. Taki 
kapelusz, jedyny w Polsce, znajduje się 
w Muzeum Etnograficznym w Pozna-
niu i pochodzi prawdopodobnie z prze-
łomu XVII/XVIII wieku.

Jeszcze innymi atrybutami są:  kij 
/laska, kostur/ pielgrzyma, na którym 

zawieszona jest „manierka” /tykwa/ 
na wodę i sakwa podróżna. Spotyka 
się obrazy czy rzeźby św. Jakuba trzy-
mającego księgę oznaczającą gotowość 
Apostola do głoszenia Ewangelii oraz  
św. Jakuba w stroju rycerskim, nawią-
zującym do Jego walki z poganami.

W kościele w Brzesku św. Jakub 
przedstawiony jest z muszlą na płasz-
czu, w jednej ręce trzyma księgę, a w 
drugiej laskę pielgrzymią z tykwą. 
Natomiast na pomniku obok kościoła 
św. Jakub przedstawiony jest w ruchu, 
jako idący pielgrzym, trzymający laskę 
w jednej, a zwój w drugiej ręce, z przy-
twierdzoną do pasa tykwą i muszlami 
na płaszczu i na aureoli.

Wytyczanie współczesnych pol-
skich  pielgrzymkowych do  
Santiago de Compostela.

Papież Jan Paweł II w 1982 roku, w 
Santiago de Compostela ogłosił „Akt 
Europejski”, w którym zaprosił do oży-
wienia chrześcijańskiej tradycji piel-
grzymowania do grobu Apostola Jaku-
ba Starszego. 

Mówił wtedy między innymi: „Piel-
grzymki do Santiago były jednym z 
przemożnych czynników jakie sprzyjały 
wzajemnemu zrozumieniu tak różnych 
ludów europejskich, jak ludy romań-
skie, germańskie, celtyckie, anglosaskie 
i słowiańskie. Pielgrzymowanie zbliża-
ło, umożliwiało kontakt i jednoczyło 
ludy, do których z upływem wieków 
docierało przepowiadanie świadków 
Chrystusa i które przyjmowały Ewan-
gelię, a równocześnie – kształtowały się 
jako ludy i narody”. 

Kończąc odczytywanie tego Aktu, 
Papież z wielkim wzruszeniem  wołał: 
„Dlatego ja, Jan Paweł II, syn polskie-
go narodu, który zawsze uważał się za 

naród europejski, syn narodu słowiań-
skiego wśród Latynów i łacińskiego 
pośród Słowian, z Santiago kieruję do 
ciebie, Stara Europo, wołanie pełne mi-
łości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą ! 
Odkryj swoje początki. Tchnij życie w 
swoje korzenie”.

Po ogłoszeniu tego Aktu, rozpoczę-
to prace nad odtworzeniem dawnych 
szlaków pątniczych do Composteli. 
Najpierw uczyniono to w Hiszpanii, ale 
później coraz częściej drogowskazy z 
muszlą zaczęły pojawiać się na północ 
i wschód od Pirenejów.

W roku 2003 Droga św. Jakuba  /Ca-
mino de Santiago/ dotarła do granic 
Polski, do Zgorzelca. Tym samym poja-
wiła się  możliwość wytyczenia Jakubo-
wego szlaku w naszym kraju.

Pierwszym odtworzonym w Polsce 
odcinkiem Drogi św. Jakuba była ot-
warta z inicjatywy „Bractwo św. Jaku-
ba Apostoła” dnia 24 lipca 2005 roku 
– Dolnośląska Droga św. Jakuba, która 
prowadziła z Jakubowa /najstarsze i 
jedyne sanktuarium św. Jakuba w Pol-
sce/ do Zgorzelca o długości 164 km.

W roku 2006 w Poznaniu otwarto 
„Wielkopolską Drogę św. Jakuba”  /
Gniezno – Lednica  – Poznań -Leszno-
Głogów/ długości 234 km. Szlak ten, 
wraz „Dolnośląską Drogą św. Jaku-
ba” odtwarza dawny trakt handlowy 
z Wielkopolski do Czech, którym to do 
Polski dotarła Dąbrówka, św. Wojciech 
i cesarz Otto w roku 1000.

Kolejnym odcinkiem odtworzonego 
Jakubowego Szlaku jest prowadzą-
cy wzdłuż dawnej „Via Regia”, czyli 
traktu z Kijowa przez Lwów, Kraków, 
Wrocław, Lipsk, Kolonię do Paryża. 
Jako pierwszy fragment otwarta zosta-
ła we Wrocławiu 6 października 2006 
roku Droga św. Jakuba – Via Regia z 
Brzegu przez Wrocław, Legnicę, Luboń 

O drogach św. Jakuba w Europie i w Polsce /cz. III/
Atrybuty św. Jakuba Starszego Apostoła i pielgrzymów do Jego grobu 
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do Zgorzelca. Obecnie trwają prace nad 
wytyczeniem szlaku z Krakowa przez 
Olkusz, Piekary Śląskie, Górę św. 
Anny, Opole do Brzegu. 

Nad Wisłą trwają intensywne pra-
ce zmierzające do odtworzenia „Mało-
polskiej Drogi św. Jakuba” z Lublina 
przez Sandomierz do Krakowa, 24 paź-

dziernika 2008 roku został już otwarty 
niewielki jej odcinek z Pałecznicy do 
Więcławic k/Krakowa. 

Po długich przygotowaniach, w lipcu 
2006 roku otwarto także pierwszy odci-
nek „Drogi Polskiej” z Olsztyna do Gie-
trzwałdu, który w kwietniu 2007 roku 
został przedłużony do Torunia, a doce-

lowo ma być poprowadzony do granicy 
z Litwą. 

20 kwietnia 2007 roku otwarto tak-
że odcinek Drogi św. Jakuba na „Szla-
ku Piastowskim” z Mogilna do Gnie-
zna. Natomiast na północy Polski, we 
wrześniu 2007 roku została otwarta 
dziewięćdziesięciokilometrowa  „Lębor-
ska Droga św. Jakuba”, która jest za-
czątkiem szlaku, który ma prowadzić z 
Gdańska, wybrzeżem Bałtyku do gra-
nicy z Niemcami.

Drogi św. Jakuba są oznakowane 
muszlą św. Jakuba. W różnych krajach 
i na różnych trasach można znaleźć 
je w różnej formie i kolorach, jednak 
zawsze są łatwe do rozpoznania jako 
muszle św. Jakuba wskazujące drogę 
do Composteli.

Bardzo ciekawe wnioski można wysnuć, 
porównując sieć średniowiecznych szla-
ków handlowych, ówczesnej sieci osadni-
czej, dawnych hospicjów i kościołów św. 
Jakuba. Okazuje się, że główne ośrodki 
osadnicze oraz centra gospodarcze i kul-
turalne znajdowały się na głównym szla-
ku handlowym, w odstępach 20 -25 km,  a 
więc w odległości możliwej do pokonania 
w ciągu dnia przez pielgrzyma. Na trakty 
te, niczym paciorki różańca, „nanizane” 
są także kościoły św. Jakuba. Same koś-
cioły św. Jakuba znajdują się z reguły na 
obrzeżach miasta, ale zawsze na drodze 
wjazdowej lub wyjazdowej. Często towa-
rzyszą, a raczej towarzyszyły,  im hospicja  
i schroniska dla pielgrzymów. /cdn/ 

ks. Józef Drabik

Drogi św. Jakuba Apostoła Starszego w Polsce /stan na 30 IX 2008r./. 
Opracowanie: Franciszek Mróz.

Pod koniec czerwca wyruszyła z Brzeska po 
raz trzeci pielgrzymka do Częstochowy, w której 
co roku uczestniczą miłośnicy jazdy rowerowej. 
Cykliści w ciągu dwóch dni pokonali ponad 400 
kilometrów na rowerach. W trasę wyruszyło 24 
cyklistów, którzy wspomagani byli przez Rena-
tę i Marka Drabów stanowiących dwuosobową 
ekipę gastronomiczno-techniczną. 

Kawalkada rowerzystów wyruszyła z parkin-
gu przy Restauracji Klimaty. Wcześniej błogo-
sławieństwa pielgrzymom udzielił ksiądz Tade-
usz Piwowarski, który również uczestniczył w 
wyprawie. Ksiądz odprawił też mszę w intencji 
pielgrzymów, w kościele w Uściu Solnym. 

- Mimo drobnych awarii, które przytrafiły 
się na trasie niektórym z nas, wszyscy szczęś-
liwie powrócili do domów. Te pielgrzymki to 
wspaniała okazja do integracji środowiska 
brzeskich rowerzystów, których z roku na rok 
jest coraz więcej – mówi Ryszard Zaczyński, 
jeden z uczestników pielgrzymki. 

Wyprawę do Częstochowy sponsorowali 
Jerzy Kubala – firma Enter, Wiesław Pukal 
– firma Proster oraz Bogusław Kądziołka 
– Restauracja Klimaty.                         PRUD

Pielgrzymka do Częstochowy
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Zabawa na osiedlu Brzezowieckie
Doskonała zabawa dla setek miesz-

kańców Brzeska, konkursy dla dzieci i 
dla dorosłych, tańce, koncerty – to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie przygotowali or-
ganizatorzy Pikniku Osiedlowego. 

-Każdy pilnik organizujemy głównie z 
myślą o integracji mieszkańców osiedla. 
Myślę, że zamysł ten udało się zrealizo-
wać. Grupy mieszkańców razem się ba-
wiły w doskonałej atmosferze. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyszli na spotkanie 
osiedlowe i chcieli być razem z nami, 
dziękuję także wszystkim sponsorom, 
bez których organizacja pikniku byłaby 
niemożliwa – mówi główna organiza-
torka pikniku, przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Brzezowieckie, Katarzyna Pa-
cewicz-Pyrek. Hasło przewodnie pikniku 
brzmiało: Żyjmy zdrowo. Z tym właśnie 
hasłem przeprowadzonych zostało wiele 
konkursów. Tężyzną fizyczną mogli po-
pisać się panowie w czasie rzutu belą, 
panie rzucały beretem, co nie wymagało 
może zbyt dużej siły, potrzebna była jed-
nak precyzja i zwinność.

Wielką atrakcją dla dzieci było przed-
stawienie teatralne zatytułowane „Zacza-
rowane miasteczko”, wszyscy podziwiali 
występy zespołu muzycznego i przepięk-
ny taniec dziewcząt z flagami. Swoimi 
zdolnościami wokalnymi i muzycznymi 
popisać się mogli podopieczni Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Gośćmi honorowymi 
pikniku byli posłowie Edward Czesak i 
Jan Musiał, burmistrz Grzegorz Wawry-
ka i radni. Przez cały dzień trwała loteria 
fantowa, serwowane były dania z grilla, 
na zakończenie pikniku widzowie podzi-
wiali pokaz sztucznych ogni.  

SPONSORZY  
PIKNIKU OSIEDLOWEGO:
 BURMISTRZ BRZESKA  GRZE-

GORZ WAWRYKA I URZĄD MIEJSKI, 
PRZEWODNICZĄCY RM W BRZE-
SKU KRZYSZTOF OJCZYK, FIRMA  
GRANIT, BETONIARNIA MI-
KOŁAJEK, WARSZTATY TERA-
PII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU, 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNE, MARKET 
BUDOWLANY ŚNIEŻKA MARKA 
WIĘCKOWSKIEGO, PSS  SPOŁEM, 
BRONISŁAW KĄDZIOŁKA, MAR-
KET PAŃSWA CIAĆKÓW, KRAKOW-
SKA KONGREGACJA KUPIECKA,  
GALERIA MODY ,, PROMENADA’’ 
RYNEK 6  MAŁGORZATY WOŁEK, 
SKLEP WARZYWNY JABŁUSZKO, 

FIRMA JAWOR, KAZIMIERA WILK,  
MAŁOPOLSKA WYTWÓRNIA MA-
SZYN, EDMUND LEŚ, SKŁAD BU-
DOWLANY EDWARDA MILEWSKIE-
GO, SKLEP PAIERNICZY „PAPIRUS”  
MARCINA SACHY, HURTOWNIA „BO-
MAS” BOGDANA BARANKA, CEN-
TRUM STYLIZACJI PIĘKNA MAGDA-
LENY RUDNIK, PIZZERIA TORINO, 
RESTAURACJA PODZAMCZE Z ZA-
KLICZYNA, STACJA PALIW CMC W 
BRZESKU, SALON KWIATOWY 

BAZZAR, KRYSTYNA SZUBA, CEN-
TRUM MOTORYZACJI CZYŻYCKI, 
FIRMA PAGEN Z GNOJNIKA, JARO-
SŁAW JEMIOŁO, ZAKŁAD OPTYCZ-
NY  BARTŁOMIEJA POKORNEGO, ZA-
RZĄD OSIEDLA SKŁADA SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA DYREKCJI SZKO-
LY NR 3,  MIEJSKIEMU OŚRODKOWI 
KULTURY ORAZ STANISŁAWOWI 
GADZIALE ZA BEZINTERESOWNĄ 
POMOC , BEZ KTÓREJ TEN PIKNIK 
NIE MÓGŁ BY SIĘ ODBYĆ.         



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

1�

lipiec 2009 WOKÓŁ NAS

GRZEGORZ WAWRYKA  -  BUR-
MISTRZ BRZESKA, MAŁGORZATA 
LATASIEWICZ – ASYSTENT DY-
REKTORA BROWARU, DARIUSZ 
DRUŻKOWSKI – PRZEDSTAWICIEL 
BROWARU, ZBIGNIEW ŁANOCHA 
- PRZEDSTAWICIEL BROWARU, 
EDMUND LEŚ – PRZEDSIĘBIORCA, 
MAREK PUZIA – MAŁOPOLSKA WY-
TWÓRNIA MASZYN, STANISŁAW 
KOBYŁECKI – FIRMA ELEKTRO-
INSTALACYJNA, TOMASZ MALEC 
DYREKTOR BROWARU OKOCIM, 
ADAM ZYDROŃ – REJONOWE 
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETY-
KI CIEPLNEJ, ANNA I KAZIMIERZ 
KURAL – RESTAURACJA GALICYJ-
SKA, TADEUSZ WOLSZA – ZAKŁAD 
USŁUG REMONTOWO- BUDOWLA-
NYCH „ZURBIS”, MAREK GÓRSKI 
- WYLĘGARNIA DROBIU, EDWARD 
MILEWSKI – SKŁAD BUDOWLA-
NY, ANDRZEJ STOLIŃSKI – DY-

W dniach 11 i 12 lipca odbył się, 
organizowany przez Zarząd Osiedla 
„Kościuszki-Ogrodowa”, VII Między-
osiedlowy Piknik Rodzinny. Organi-
zatorzy zadbali, aby każdy,  kto przyj-
dzie na plac obok osiedla Ogrodowa 
mógł się dobrze bawić. Przygotowali 
wiele atrakcji, w tym różnego rodzaju 
zabawy i konkursy. Dzieci, młodzież 
oraz osoby dorosłe mieli możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności w 
kilku nietypowych konkurencjach 
sportowych. Aż w trzech kategoriach 

REKTOR KRAKOWSKIEGO BANKU 
SPÓŁDZIELCZEGO O/SZCZUROWA, 
ZBIGNIEW GŁADYŚ – REJONOWE 
PRZEDSIĘBIORSTWO   WODOCIĄ-
GÓW I KANALIZACJI, BOGDAN BA-
RANEK – HURTOWNIA „BOMAS”, 
IRENA I ZBIGNIEW CHABURA 
– MASARNIA W RYLOWEJ, MAREK 
KOKOSZKA – PREZES SPÓŁDZIEL-
NI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM”, KAZI-
MIERZ PIWOWARSKI – KANTOR 
WYMIANY WALUT, URSZULA I SŁA-
WOMIR PATER – ZAKŁAD UBEZ-
PIECZENIOWY „WARTA”, JANUSZ 
DZIURA – POLSKIE GÓRNICTWO 
NAFTOWE, JAN WARESIAK – BRZE-
SKI OŚRODEK SPORTU I REKREA-
CJI, KRYSTYNA, DARIUSZ, PAWEŁ 
AUGUSTYN – RESTAURACJA  „AU-
GUST”, MAŁGORZATA I KRZYSZTOF 
DUDZIŃSKI – APTEKA UL. OGRO-
DOWA, KATARZYNA I ANDRZEJ 
CZERCZAK – APTEKA „MILENIUM”, 

KATARZYNA PACEWICZ-PYREK 
– RADNA RADY MIEJSKIEJ, PRZE-
WODNICZĄCA ZARZĄDU OSIEDLA 
„BRZEZOWIECKIE”, ROBERT ŁO-
SIK – PIZZERNIA TORINO, TARTAK 
„PIEŃ” – KTÓRY DOSTARCZYŁ NAM 
ŁATY UMOŻLIWIAJĄCE ZAWIESZE-
NIE BANERÓW. ORGANIZATORZY 
DZIĘKUJĄ TAKŻE KOMENDANTOWI 
POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
DARIUSZOWI PĘCAKOWI, KOMEN-
DANTOWI POWIATOWEJ POLICJI 
ROBERTOWI  BIERNATOWI ORAZ  
Z-CY  KOMENDANTA  ROMANOWI 
GURGULOWI, STRAŻAKOM OCHOT-
NICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z BRZE-
SKA NA CZELE  Z  PREZESEM ŁUKA-
SZEM ROMUZGĄ, DYREKTOR MOK 
MAŁGORZACIE CUBER ORAZ PRA-
COWNIKOM MOK-U, KRZYSZTOFO-
WI BIGAJOWI – NACZELNIKOWI 
BIURA PROMOCJI ORAZ WSZYST-
KIM TYM, KTÓRZY NIE ZOSTALI 
WYMIENIENI, A KTÓRZY POMOGLI  
W PRZYGOTOWANIU PIKNIKU.

Sponsorzy VII Międzyosiedlowego Pikniku Rodzinnego

wiekowych rozegrany został rzut wo-
reczkiem. Młodzież chętnie rzucała 
lotkami, zaś dzieci rywalizowały w 
konkursie rysunkowym „Wakacje 
moich marzeń”. Wiele radości paniom 
sprawiło rzucanie beretem, panowie 
zaś zmagali się z ważącym 18 kilo-
gramów klockiem. 

Milusińscy mieli niesamowitą fraj-
dę poskakać w brzuchu wielkiego 
krokodyla i pokonać 15 metrowy tor, 
gdzie co rusz czekały na nich prze-
szkody do pokonania. Dużym powo-

dzeniem wśród najmłodszych uczest-
ników Pikniku cieszyło się malowanie 
twarzy. 

W trakcie Pikniku wystąpili Krako-
wiacy Ziemi Brzeskiej, a młodzież  z 
MOK wystąpiła z  programem „Pio-
senka jest dobra na wszystko”.  Ze-
spół Jazz Dance Center popisywał  
się tańcami hiphopowymi, zaś mło-
dzież z Brzeskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji przygotowała pokaz sztuk 
walki. Gościnnie wystąpiła gru-
pa dziewcząt z Lipnicy Murowanej  
w tańcu z flagami. 

Wszyscy uczestnicy Pikniku onie-
mieli z wrażenia, kiedy na plac wje-
chała grupa harlejowców – to była 
jedna z niespodzianek przygotowa-
nych przez organizatorów. Dzie-
sięć wspaniałych maszyn podziwiali 
szczególnie panowie od 3 do 103 roku 
życia. Niezmiennie, wielkim zainte-
resowaniem cieszył się pokaz wozów 
strażackich oraz samochodów i nowe-
go umundurowania policji.

Na zakończenie Pikniku zostały 
rozlosowane cenne nagrody: rower, 
mikrofalówka oraz sokowirówka.

-Każdy mógł znaleźć dla sie-
bie coś zabawnego i ciekawego.  
Zabawa była przednia.  Nie mogła-
by się odbyć ona bez pomocy spon-
sorów – przyjaciół Osiedla Koś-
ciuszki-Ogrodowa i naszego miasta.  
Wszystkim serdecznie dziękujemy – 
mówi przewodnicząca Zarządu Osied-
la, Maria Kądziołka.                   red

Piknik już po raz siódmy
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Zaczęło się od organizowanego już po 
raz drugi konkursu na najsympatycz-
niejszego psa. I po raz drugi potwier-
dziło się, że brzescy miłośnicy czwo-
ronogów chcą uczestniczyć w takich 
konkursach. Liczba 34 zgłoszonych 
psów najróżniejszych ras, a także bez-
rasowych, jest tego najlepszym dowo-
dem. Muszę przyznać, że współczułem 
jurorom, którzy musieli wydać w miarę 
sprawiedliwy werdykt i uhonorować te 
– ich zdaniem – najsympatyczniejsze. 
Werdykt zapewne wynikający z su-
biektywnej oceny, ale nikt nie zgłaszał 
reklamacji, bo każdy przybył do Ogród-
ka Jordanowskiego, aby móc pochwalić 
się swoim podopiecznym i zaprezen-
tować jego umiejętności, zaś kwestia 
podziału nagród była tutaj drugorzęd-
na. Skoro jednak mowa o sponsorach, 
to wyrazy podziękowania należą się 
prowadzącemu sklep zoologiczny panu 
Komarnickiemu, który przekazał na 
ten cel wiele psich akcesoriów. Były 
też wydawnictwa poświęcone historii i 
dniu dzisiejszemu Brzeska. 

Tak w sobotę, jak i w niedzielę pre-
zentowali się brzeskiej publiczności 
młodzi wokaliści działający w Miej-
skim Ośrodku Kultury i Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Brzesku. W koncercie 
zatytułowanym „Talenty Małopolski” 
2009 wystąpili laureaci konkursu pod 
takim właśnie hasłem i udowodnili, że 
w Brzesku uzdolnionej młodzieży nie 
brakuje. Trzeba tutaj złożyć ukłon w 
kierunku instruktorów, którzy bardzo 
solidnie traktują swoją pracę i powo-
łanie. 

Osoby pasjonujące się zawodami 
strongmanów miały nie lada gratkę, 
kiedy na Placu Kazimierza pojawi-
li się Piotr Dybus z Gdańska i Kamil 
Bazelak z Łodzi, dwaj czołowi polscy 
siłacze. Ci, którzy do tej pory znali 
przebieg takich zawodów z telewizyj-
nej anteny, mogli z bliska przyjrzeć 
się, jak to w rzeczywistości wygląda. 

Dybus i Bazelak wprawdzie w Brze-
sku ze sobą nie rywalizowali, ale do-
starczyli wielu wrażeń licznie obser-
wującej ich publiczności. Sympatyczni 
strongmani przywieźli ze sobą przy-
rządy nieco lżejsze od tych, z którymi 
na co dzień się zmagają, toteż każdy z 
widzów mógł sam sprawdzić, na czym 
polega ten sport. Zaproszenie obu pa-
nów do Brzeska trzeba uznać za strzał  
w dziesiątkę. 

Czy mogła przypaść do gustu Ka-
pela Pieczarków? Mogła i przypadła. 
Góralski folklor w ostrym rockowym 
brzmieniu ma wielu zwolenników, o 
czym muzycy z Żywca mogli się na-
ocznie przekonać. Młodzi ludzie byli 
jedynie zawiedzeni tym, że zespół nie 
przywiózł ze sobą płyt, bo chętnych do 
ich nabycia nie brakowało. 

Wreszcie nadszedł schyłek dnia 
pierwszego i na scenie ulokował się 
Zbigniew Wodecki z zespołem. Arty-
sta, którego zaproszenie do Brzeska 
wywołało wiele słów krytyki ze stro-
ny młodszych melomanów. Na jednej 
ze stron internetowych pojawiło się 
nawet pytanie: jak przy Wodeckim 
tańczyć pogo? A kto powiedział, że na 
Dniach Brzeska musi być odtańczo-
ne pogo? Był też zarzut, że pan Zbi-
gniew jest dobry, ale dla starszych.  
A kto powiedział, że Dni Brzeska mają 
być tylko dla młodych? Poza tym sam 
koncert udowodnił, że zarzut był po 
prostu absurdalny. Podczas występu 
Wodeckiego bawili się świetnie wszy-
scy bez względu na wiek. A miejsca 
na Placu Kazimierza niemal zabrakło.  
W dodatku był to koncert, którym Wo-
decki i jego muzycy udowodnili, że ar-
tyści młodej generacji jeszcze wiele mu-
szą się uczyć.

Chyba nikt nie spodziewał się, że 
niedzielny zlot zabytkowych samocho-
dów, czyli old- i youngtimerów wzbudzi 
aż tak wielkie zainteresowanie. Tłumy 
mieszkańców Brzeska i goście przyby-

li, by podziwiać blisko 80 wiekowych 
pojazdów. A przy okazji obfity plon 
przyniosła zbiórka zabawek dla dzien-
nego ośrodka rehabilitacji dziecięcej. 
Mógłbym na temat tego zlotu napisać 
obszerny elaborat, ale lepiej uczynił to 
w innym miejscu główny jego organi-
zator Dariusz Krajcarz. Dodam tylko, 
że pokazowi towarzyszył koncert w 
wykonaniu Bernadety Woźniak, która 
specjalnie na ten dzień przygotowała 
repertuar złożony z utworów oddają-
cych ducha epoki. Laureatka głównej 
nagrody w festiwalu „Talenty Małopol-
ski 2009” udowodniła, że w pełni na 
ten laur zasłużyła, a świetnie czuje się 
w każdym repertuarze. Młodej artyst-
ce towarzyszył zespół pod kierunkiem 
Krzysztofa Szydłowskiego. 

W klimaty lat 60-tych i 70-tych w pro-
fesjonalny sposób przeniósł wszystkich 
zespół The Postman. Beatlesi z Polko-
wic znakomicie „podrabiają” słynną li-
verpoolską czwórkę, do tego wykonują 
też utwory polskich zespołów, takich 
jak Skaldowie czy Czerwone Gitary. 
To był przedsmak tego, co brzeską mło-
dzież, chyba w końcu ukontentowaną, 
miało jeszcze spotkać. 

Grupa Akurat z Bielska-Białej roz-
poczęła swój koncert dość spokojnie, 
rozkręcając się stopniowo, z każdym 
następnym utworem. Okazało się, że 
jest to kapela w Brzesku ogromnie 
popularna, a ich utwory znane są do-
skonale szerokiej publiczności, która 
razem z zespołem je śpiewała. Sprag-
nieni tańca pogo mogli wreszcie dać 
upust rozpierającej ich energii. Toteż 
fani zespołu robili, co mogli, aby pokaz 
sztucznych ogni odbył się jak najpóź-
niej, wywołując muzyków do bisów. 

Zadowoleni z tegorocznych Dni 
Brzeska powinni być wszyscy. Bo 
przecież swoją ucztę mieli też miłoś-
nicy folkloru, którzy mogli bawić się 
słuchając i oglądając Krakowiaków 
Ziemi Brzeskiej, Jadowniczan i Po-
rębian. Ich koncert odbył się już w 
piątek, a poprzedzony był barwnym 
korowodem. Występom nie przeszko-
dziła nawet silna nawałnica, która 
nawiedziła gminę tego dnia. Wystą-
piły też Miejska Orkiestra Dęta z  
Brzeska i Orkiestra Dęta z Woli 
Rzędzińskiej, której towarzyszyły  
sympatyczne czirliderki.                       

ENTUZJASTA 
Fotorelacja na następnych stronach.

Ostatni weekend czerwca upłynął pod znakiem tradycyjnych Dni Brzeska, które wbrew 
wieszczeniom notorycznych malkontentów należy zaliczyć do bardzo udanych, o czym świad-
czy najlepiej liczba uczestników zgromadzonych na Placu Kazimierza zarówno w sobotę, jak 
i w niedzielę. Zbigniew Wodecki i zespół Akurat swoimi koncertami przyciągnęli pod scenę 
olbrzymie rzesze fanów spragnionych dobrej muzyki. A przecież były jeszcze Kapela Pieczar-
ków, The Postman i reprezentujący wysoki poziom artystyczny miejscowi wokaliści. Pokazy 
strongmanów i zlot zabytkowych samochodów to już zupełne nowości, cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem. Trzeba obiektywnie przyznać, że organizatorzy zadbali, aby program im-
prezy był różnorodny i zadowolił najbardziej wybredne gusta.

Akurat takie Dni Brzeska
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ORGANIZATORZY DNI BRZESKA: 
URZĄD MIEJSKI, MIEJSKI OŚRO-
DEK KULTURY.

WSPÓŁORGANIZATOR: STARO-
STWO POWIATOWE W BRZESKU

SPONSORZY:
SPONSOR GŁÓWNY – BROWAR 
OKOCIM

Statoil Poland, Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Krakowski Bank Spółdzielczy od-
dział Szczurowa, Contractor, Bank 

Spółdzielczy w Brzesku, firma En-
ter p. J. Kubali, Aviva sp. z o.o., 
Cech Rzemieślników oraz Małych i 
Średnich Przedsiębiorców w Brze-
sku, Biuro Partner, Sklep PIPI, 
DL Service Profi, BASF PCI, Woli-
mex – Limanowa, firma p. E. Lesia, 
Agencja Holik. pl, firma Proster 
p. W.Pukala, Euro-Gum, Galeria 
Fryzur p. P. Ciuby, Studium Języ-
ka Angielskiego York, Logic Com-
puters, firma Zumec p. E. Cieśli, 
firma Bomas, firma Jawor, apteka 

Millenium p. Czerczaków, apteka 
p. Dudzińskich, apteka. P. Kru-
pów, SKOK Jaworzno, Hotel Au-
gust, Restauracja Galicyjska, Brze-
ska Oficyna Wydawnicza, Brzeskie 
Zakłady Komunalne, brzeski od-
dział Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, Małopolska Szkoła Wyższa 
w Brzesku, Market Budowlany 
Śnieżka, firma Granit, Ergohestia 
– nowo otwarta filia w Brzesku 
przy Placu Żwirki i Wigury 3, sklep 
zoologiczny p. Komarnickiego.
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Dni Brzeska 2009
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FOT: JAGODA BASISTA, PIOTR DUDA, MAREK KOTFIS
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Sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli - obecnej kadencji

Rada Miejska - obecna kadencja 

Rada Miejska - kadencja 1990 - 1994
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W siedzibie Urzędu Miejskiego odbyła 
się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, któ-
ra zbiegła się z 30. rocznicą pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 20. 
rocznicą wyborów do Sejmu oraz Świę-
tem Samorządu ustanowionym przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego. Go-
spodarzami  uroczystości byli przewodni-
czący Rady Miejskiej, Krzysztof Ojczyk i 
burmistrz Grzegorz Wawryka. Na sesję 
zaproszono byłych i obecnych radnych, 
burmistrzów i wiceburmistrzów od 1990 
roku oraz osoby zasłużone dla odrodzone-
go samorządu III Rzeczypospolitej.

-To już piąta kadencja niezależnych, 
w pełni demokratycznie wybranych sa-
morządów lokalnych. Sami stanowimy 
lokalne prawo, sami decydujemy na co 
wydamy pieniądze z budżetu. Wyborcy 
co cztery lata decydują,  komu powierzą 
władzę w gminie, rozliczają nas z obiet-
nic i działań. Szukamy porozumienia 
i zgody w myśl sentencji „pro publico 
bono”. Niech ta sesja będzie łącznikiem 
działań pięciu kadencji samorządu brze-
skiego – mówił burmistrz Brzeska Grze-
gorz Wawryka. 

Byli i obecni radni, przewodniczący 
Rady Miejskiej, burmistrzowie i wicebur-
mistrzowie otrzymali pamiątkowe me-
dale. Okolicznościowe medale wręczono 
także przedstawicielom wielu instytucji 
współpracujących z samorządem, księ-
żom, sołtysom, przedstawicielom orga-
nizacji pozarządowych. Uroczysta sesja 
była także znakomitą okazją do wręczenia 
Medali na Wstędze za Zasługi dla Mia-
sta Brzeska dwóm niezwykłym Paniom. 
Otrzymały je, znana w Brzesku poetka 
Halina Biernat i dr Maria Kędziora. 

Zasłużone dla Miasta Brzeska
Halina Biernat, jak przystało na  

poetkę, wierszem wyraziła swoje po-
dziękowanie i wzruszenie, jakie towa-
rzyszyły jej w chwili odbierania medalu. 
Mówiła o swojej miłości do Brzeska i ra-
dości, że jej ukochane miasto pięknieje  
i rozwija się. 

-Jestem bardzo wzruszona – mówiła dr 
Maria Kędziora. -”Ostoja” zawsze może 
liczyć na dużą pomoc i wsparcie ze strony 
władz samorządowych i parafii. Korzy-
stając z okazji pragnę wszystkim serdecz-
nie podziękować. Ten medal to wspólne 
osiągnięcie wszystkich, którzy pracują na 
rzecz osób niepełnosprawnych.  

Medal na Wstędze  wręczany będzie  
mieszkańcom i ludziom szczególnie zasłu-

żonym  dla gminy i miasta Brzeska. Na 
awersie medalu, którego projekt przygo-
tował kierownik Biura Promocji, Krzysz-
tof Bigaj, znajduje się wizerunek Rynku 
wraz z przyległymi doń kamieniczkami 
i kościołem św. Jakuba. Na rewersie 
umieszczane będą nazwiska wyróżnio-
nych obywateli wraz z napisem wykona-
nym w języku polskim i łacińskim:  Niech 
zasługa zyskuje właściwą sobie nagrodę. 
Umieszczana także będzie na nim data 
nadania i numer kolejny medalu. Zdjęcie 
kamieniczek  do projektu medalu wyko-
nał pan Adam Gutowicz. 

-Uroczystą sesją uczciliśmy pamięć 
naszego wybitnego Rodaka Jana Pawła 
Wielkiego, którego osobie i imieniu po-
święcona zostanie budowana w Brzesku 
biblioteka. Niech równie symbolicznym 
wyrazem pamięci o ludziach zasłużonych 
dla naszej Małej Ojczyzny będzie inicja-
tywa nadania honorowych obywatelstw 
księdzu biskupowi Wiktorowi Skworcowi 
oraz prałatowi Kazimierzowi Kopaczowi 
w 20. rocznicę śmierci – mówił burmistrz 
Grzegorz Wawryka, który jako pierwszy 
podpisał się pod pismem skierowanym do 
Rady Miejskiej w tej sprawie. 

Historyczny wykład
Uroczystą sesję uświetnił też wykład 

dr Filipa Musiała z krakowskiego od-
działu Instytutu Pamięci Narodowej, 
który obszernie przedstawił wydarzenia 
z roku 1989.  Zaproszeni goście obejrzeli 
film dokumentalny autorstwa Dariusza 
Walusiaka  „ PRL laboratorium piere-
strojki”, przedstawiający genezę upad-
ku systemu komunistycznego w Polsce. 
Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk za-
prosił wszystkich obecnych do obejrzenia 
w Miejskim Ośrodku Kultury  wystawy 

fotografii Stanisława Markowskiego „ Oj-
czyzno Moja - Ojciec Święty Jan Paweł II 
w czas bólu i nadziei”. Na ręce burmistrza 
oraz przewodniczącego rady wpłynęły 
okolicznościowe adresy od posłów: Józefa 
Rojka oraz Edwarda Czesaka i Jana Mu-
siała, działających niegdyś w brzeskim 
samorządzie.                                   red

Początki były trudne
Pierwszym burmistrzem w latach 

1990-1997 był Lech Pikuła. Jak wspomi-
na dzisiaj, były to lata ciężkiej pracy, ale 
także wielkiej radości z dokonań. 

– Najtrudniejsze było to, że nie mie-
liśmy wzorców prawa samorządowego. 
Większość projektów uchwał dla Rady 
Miejskiej tworzył ówczesny sekretarz 

gminy Edward Krężołek. Po przyjęciu ich 
przez radnych i utrzymaniu przez biuro 
prawne wojewody, stanowiły wzór, który 
z kolei przejmowały rady pracujące z mo-
imi kolegami, wójtami i burmistrzami. 
Po utworzeniu nowej administracji sa-
morządowej na początku 1990 roku część 
radnych miejskich uważała, że większość 
dotychczasowych pracowników urzędu 
należy zwolnić ze względu na zaszłości 
polityczne. Zdecydowanie sprzeciwiłem 
się temu w czasie prezentacji mojej wizji 
prowadzenia urzędu, tłumacząc, że jedy-
nym kryterium do ich pozostawienia jest 
fachowość i rzetelna praca. Znałem tych 
urzędników, gdyż w gminie pracowałem 
już dwa lata wcześniej. Mój wybór był 
słuszny. Zdecydowana większość załogi 
to doskonali fachowcy.

W czasach sprawowania funkcji bur-
mistrza przez Lecha Pikułę sporą część 
budżetu - 25 do 30 procent  przeznaczano 
na inwestycje. 

– Staraliśmy się planować i wykony-
wać takie inwestycje, które dostawały do-
finansowanie z budżetu wojewody. Mniej 
środków dzięki temu angażowaliśmy z 
budżetu gminy. Efekt był znaczący. Uda-

Wielkie Święto Samorządu

Rada Miejska - kadencja 1994 - 1998

Z ŻYCIA GMINY
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ło się zrealizować wiele pilnych zadań. 
Ich rezultaty do dziś służą mieszkańcom. 
Gmina została zgazyfikowana, zwodocią-
gowana, ułatwiony został dostęp do tele-
fonów. Mało kto już dziś pamięta, że mia-

sto ciągle borykało się z brakiem wody. 
Mieszkańcy wysokich pięter w blokach 
na osiedlach Ogrodowa i Jagiełły pranie 
mogli robić tylko nocą, bo woda rzadko 
dochodziła do ich kranów. Awaryjność 
sieci wodociągowej z Łukanowic do Brze-
ska była bardzo duża i stanowiła naj-
ważniejszy problem do rozwiązania dla 
nowego samorządu. Z udziałem funduszy 
wojewody i przy dużym wkładzie gminy 
wykonaliśmy drugą nitkę przesyłową 
wody. Kiedy ją ukończyliśmy, kłopoty się 
skończyły. Drugi nie mniej ważny prob-
lem to telefony. Monopolista, ówczesny 
Urząd Telekomunikacyjny, nie spieszył 
się z montażem nowej centrali telefonicz-
nej i w rezultacie mieszkańcy na aparat 
czekali nawet do 10 lat! Założyliśmy wte-
dy pierwszą w kraju spółkę – Telefony 
Brzeskie SA. Aportem wnieśliśmy do niej 
budynek po siedzibie PZPR przy pl. Kazi-
mierza Wielkiego. Tam powstała siedziba 
firmy i nowoczesna centrala telefoniczna, 
która funkcjonuje do dziś z pożytkiem dla 
mieszkańców całego powiatu, nie tylko 
samego Brzeska.

To były lata, kiedy wiele się w Brzesku 
wydarzyło. Skomunalizowano przedsię-
biorstwa należące do wojewody: Woje-
wódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji, Wojewódzkie Przedsiębior-

stwo Energetyki Cieplnej, Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, two-
rząc spółki gminy z ograniczoną odpo-
wiedzialnością: Rejonowe Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyj-
ne.

- Budowaliśmy wodociągi, sieć telefo-
niczną w gminie, przygotowywaliśmy 
plany budowy obwodnicy miasta, wyku-
piliśmy też grunty pod objazd centrum. 
Bardzo cieszę się z ówczesnego dużego 
tempa rozwoju gminy. Ilość inwesty-
cji w tamtych czasach była ogromna. 
Mało który samorząd mógł nam wtedy 
dorównać. Tempo to zostało utrzymane 
do dziś – mówi Lech Pikuła.

Były burmistrz twierdzi, że miasto 
jest dobrze przygotowane na przyję-
cie inwestorów zewnętrznych. Jest 
przekonany, że wcześniej czy później 
znajdzie się firma, która na gruntach 
należących dziś do Carlsberga otworzy 
zakład produkcyjny. 

– Miasto stoi przed kilkoma poważ-

nymi wyzwaniami – dodaje. – W Brze-
sku musi powstać zjazd z autostrady, 
aby gmina dobrze się rozwijała i czer-
pała zyski z turystyki oraz biznesu. 
Konieczna jest dalsza kanalizacja. W 
tej dziedzinie jest wiele do zrobienia. 
Sieć kanalizacyjna jest już w prawie 
całym mieście, Okocimiu, Sterkowcu 
i północnej części Jadownik. Jeżeli się 
uda to kapitałochłonne zadanie wy-
konać, gmina będzie czysta, a miesz-
kańcy mniej zapłacą za odprowadzanie 
ścieków.

Przygoda Lecha Pikuły z samorzą-
dem trwa nieprzerwanie od 1990 roku. 
Obecnie zasiada w Radzie Miejskiej i 
jest członkiem klubu Wspólnoty Samo-
rządowej. 

Jan Musiał pełnił funkcję burmi-
strza Brzeska przez ponad 9 lat. Jak 
mówi, czas ten był dla niego okresem 
wytężonej pracy, ale także ogromnej 
satysfakcji.

-To był piękny okres w moim życiu, 
czas romantycznych a zarazem mę-
skich wyzwań. Nie ukrywam, był także 
ogromny stres, ale teraz, gdy patrzę na 
to z innej perspektywy, czuję już tyl-
ko radość, że mogłem przyczynić się do 
rozwoju gminy i dać satysfakcję miesz-
kańcom – mówi Jan Musiał.

Jedną z ważniejszych inwestycji, 
jaka została zrealizowana w tym cza-
sie, jest obwodnica miasta. Chociaż 
były burmistrz skromnie podkreśla, że 
inwestycję przygotowali jego poprzed-
nicy, on ją tylko sfinalizował, to trudno 
odmówić mu zasług na tym polu. Kolej-
ne wielkie, wielomilionowe zadanie, to 
budowa kanalizacji. To właśnie na jego 
realizację gmina uzyskała wówczas 
ogromną dotację w wysokości ponad 9 
milionów euro. 

-Za swój sukces poczytuję sobie utwo-
rzenie strefy aktywności gospodarczej 
na Pomianowskim Stoku obok obwod-
nicy, która do dzisiaj się rozwija i daje 
mieszkańcom miejsca pracy. Nie moż-
na pominąć także tak ważnej inwesty-
cji, jaką była budowa krytej pływalni, 
na które to zadanie mieszkańcy czekali 
lata – dodaje były burmistrz.

W czasie gdy Jan Musiał pełnił funk-
cję burmistrza wybudowano także m.in. 
gimnazjum w Jadownikach, oddano do 
użytku hale sportowe przy szkołach w 
Jasieniu i Okocimiu, wyremontowa-
no i  wybudowano wiele nowych dróg 
i chodników oraz dokończono budowę 
wodociągów  prawie w całej gminie.

Obecnie Jan Musiał zasiada w Sej-
mie RP, jest posłem Platformy Obywa-
telskiej. 

Rada Miejska - kadencja 1998 - 2002

Rada Miejska - kadencja 2002 - 2006
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Bez unijnych dotacji
Funkcję przewodniczego Rady Miejskiej 

w latach 1994 – 1998 pełnił Józef Kacz-
marczyk. Niecały rok po objęciu przez 
niego funkcji Rada Miejska przyjęła plan 
rozwoju gminy, w którym zapisane zosta-
ły do realizacji najpilniejsze zadania. Na 
pierwszym miejscy znalazł się w nim za-
pis mówiący o konieczności budowy dru-
giej nitki wodociągowej z Łukanowic do 
Brzeska. Zaczęto także przygotowywać 
plany dotyczące budowy obwodnicy. Mia-
sto finansowało wykup gruntów, za swo-
je pieniądze przełożyło koryto Uszwicy i 
wybudowało blok komunalny dla miesz-
kańców, którzy w związku z planowaną 
budową musieli opuścić swoje domostwa. 
Planowano, że w 20 procentach budowę 
finansować będzie miejscowy browar, 
który miał mieć swój zjazd z obwodnicy. 
Tej części planu nie udało się jednak zre-
alizować z powodu zmian, jakie zaszły  
w zakładzie.

Józef Kaczmarczyk był jednym z zało-
życieli Fundacji „Zdrowie”, która miała 
budować kompleks sportowy – basen, 
halę i hotel. Tak się jednak stało, że 
zmierzenia te nie zostały zrealizowane. 
W 1998 roku ówczesne władze miasta 
zwróciły się o zwrot przekazanych funda-
cji terenów. Po stronie swoich sukcesów 
zapisuje były przewodniczący telefoni-
zację miasta i gminy. W ciągu pół roku, 
dzięki utworzeniu Telefonów Brzeskich, 
około 2 tysiące mieszkańców mogło ko-
rzystać z dobrodziejstw telekomunikacji. 

-Rozpoczęliśmy program kanalizacji 
gminy. Wybudowana została oczysz-

czalnia „Zajazie” w Sterkowcu, do której 
podłączono także część Jadownik. Zwo-
dociągowano Okocim. Wyremontowano 
w tamtych latach wiele kilometrów dróg. 
Po wsiach na drogach nie było asfaltu, 
samochody i ludzie brnęli w błocie – opo-
wiada Józef Kaczmarczyk. 

W latach 1994 – 98 zagospodarowano i 
uporządkowano teren kilku osiedli – wy-
budowano chodniki i kanalizację przy 
Kołłątaja, to samo stało się przy ulicy 
Głowackiego. Wykupiono także grunty 
od Akademii Rolniczej - „Pomianowski 
Stok”. 

-A nie było jeszcze w tym czasie unij-
nych pieniędzy – przypomina Józef 
Kaczmarczyk. -Dochody budżetu gminy 
stanowiły dochody od osób fizycznych, 
dochody z zakładów pracy – browaru, 
Pol-Am-Packu, była także subwencja 
oświatowa i subwencja wyrównawcza. 
Niestety, później siedziby największych 
zakładów zostały wyprowadzone z Brze-
ska. Miasto wspaniale się rozwijało, tak 
się dzieje zresztą do dzisiaj. Ludzie z za-
pałem pracowali, bo pracy było mnóstwo. 
Praktycznie od początku tworzyliśmy 
gminę, obowiązujące w niej prawo, wyko-
nywaliśmy najpilniejsze inwestycje. To 
były dobre czasy, które nakreśliły ramy 
rozwoju Brzeska na dalsze lata.

Niestety, w roku 1997 Brzesko i gminę 
nawiedziła powódź stulecia. W milionach 
złotych liczono straty w infrastrukturze 
komunalnej – zniszczone drogi, mosty, 
zalane budynki, ogromne straty w pry-
watnych gospodarstwach. Zaradność i 
starania kolejnych włodarzy gminy po-

zwoliły straty odrobić, a zniszczenia na-
prawić. 

Postawili na oświatę i służbę zdrowia
W 1998 roku powstał w Brzesku Staro-

stwo Powiatowe. Na początku kolorowo 
nie było, brak wyposażenia biurowego, 
niski budżet i brak jakiegokolwiek przy-
gotowania w prowadzeniu tego typu jed-
nostki. Pierwszym starostą został Grze-
gorz Wawryka, który funkcję sprawował 
przez dwie kadencje, aż do roku 2006. 

-Dochody własne powiatu były niskie, 
ale w tamtych latach mieliśmy o wiele 
większe kompetencje, niż obecnie. Sta-
rostwu podlegał Sanepid, straż pożarna, 
policja, nadzór budowlany. Większości 
służb musieliśmy zapewnić lokale, wy-
posażenie biur  – opowiada Grzegorz 
Wawryka. 

Zaczynali wszystko od zera, ale udało 
się.  W tamtych czasach wybudowano 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku, szkołę wraz z halą w Czcho-
wie, wyremontowano kilka szkół w po-
wiecie. Wybudowano i wyremontowano 
wiele kilometrów dróg i mostów, które 
w stanie ruiny powiat przejął w spadku 
po województwie, wyremontowano wiele 
mostów. 

 -No i przede wszystkim, co widoczne 
jest w Brzesku do dzisiaj, postawiliśmy 
na rozwój i unowocześnienie służby zdro-
wia – wspomina były starosta. - Szpital 
stosunkowo szybko wyszedł z długów, 
rozpoczęliśmy proces restrukturyzacji, 
która przyniosła kompleksowy remont 
obiektu, podniesienie jakości świadczeń 
medycznych i zwiększenie dochodowości, 
zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycz-
nego. Patrząc na wszystkie te poczynania 
z perspektywy 10 lat, widzę, że były one 
konieczne. Brzesko ma teraz nowoczes-
ny szpital i przychodnie. Były starosta 
twierdzi, że kierunek rozwoju obrany w 
1998 roku był słuszny.Należało wówczas 
wzmocnić finansowo powiaty i przekazać 
im zadania.Środki początkowo pozyskiwa-
ne były z budżetu państwa (przez budżety 
województw), z czasem pojawiły się pro-
gramy unijne – SAPARD, ZPORR i inne, z 
których powiaty pozyskiwały pieniądze na 
rozbudowę infrastruktury komunalnej. 

-Okazało się, że gmina jest silniejszą 
jednostką niż powiat. Siła ta polega na 
dużych dochodach własnych pozyskiwa-
nych z podatków lokalnych – mówi Grze-
gorz Wawryka.

Obecnie Grzegorz Wawryka pełni funk-
cję burmistrza. W czasie jego kadencji 
rozpoczęła się realizacja kilku ważnych 
inwestycji, między innymi biblioteki.                         

Zofia Sitarz

Halina Biernat i Maria Kędziora
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Czar starych 

Z racji pracy na moje biurko trafiły 
dokumenty zawierające plany zbliża-
jących się Dni Brzeska planowanych 
na 26-28.06.2009r. Przeglądając je, 
zauważyłem w niedzielnym programie 
pozycję, która przykuła moją uwagę 
- „Pokaz zabytkowych samochodów”. 
Nie byłbym sobą, gdybym nie zadzwo-
nił do Miejskiego Ośrodka Kultury i 
nie spytał ile i jakich aut się pojawi. 
Odpowiedź sprawiła, że opadły mi 
ręce. Dowiedziałem się, że MOK-owi 
zaproponowano prezentację 2 (tak - to 
nie pomyłka - dwóch) samochodów - 
jednego z 20-lecia międzywojennego i 
drugiego z lat 50-tych - z kierowcami 
w strojach z epoki za kwotę niemal 2 
tysięcy złotych! Nie zastanawiając się 
długo zaproponowałem dyrekcji MOK, 
żeby odwołać tę imprezę, a ja poproszę 
kolegów i zorganizujemy znacznie cie-
kawszy pokaz. Propozycję przyjęto z 
pewnym niedowierzaniem... a do mnie 
dopiero po większej chwili dotarło, na 
co się porwałem: W ciągu miesiąca 
zorganizować zlot i pokaz, w dodatku 
w niedzielę po zakończeniu KRAK-a. 
Samobójstwo!. No, ale cóż, słowo się 
rzekło. 

Szybkie ogłoszenie na kilku por-
talach i telefony... Jeśli decyduję się 
ściągnąć ludzi do Brzeska - wypadałoby 
im coś pokazać i sprawić, żeby wyjecha-
li zadowoleni. Szybka sonda - co może 
zainteresować...i już wiem. W końcu za 
oknem mojego gabinetu mieszka Ma-
riola OKocim Spojrzeniu. Dzwonię...
jest szansa. Będziemy negocjować. Jak 

Mariola...to po drugiej stronie ulicy za-
niedbany, ale piękny pałac Goetzów - 
założycieli brzeskiego browaru. Pałac...
pałac...pałac...Mam – zamek! 15 km od 
Brzeska przepiękny gotycki zamek w 
Dębnie. Dzwonimy. W Uzdrowisku Ko-
palnia Soli Bochnia - krótka rozmowa 
z dyrektorem i...entuzjastyczne przyję-
cie. Pałac Goetzów jest do naszej dys-
pozycji. Dębno - przemiła pani dyrektor 
muzeum zamkowego...i zgoda. Mogę 
wprowadzić 30 osób. Zaczyna się kleić - 
może coś z tego wyjdzie. Robię przegląd 
forów...jest nieźle - są ogłoszenia. Jed-
no, pięć, piętnaście. Wszystko wygląda 
coraz lepiej. Kilka dni po ogłoszeniu te-
lefon...Jeden z naszych kolegów dzwo-
ni z informacją, że może mi pomóc w 
negocjacjach z Browarem. Oczywiście 
z przyjemnością korzystam z pomocy 
Jurka i Mieszka. Dzięki wstawienni-
ctwu Mieszka wizytę u Marioli udaje się 
dopiąć na ostatni guzik...a liczba zgła-
szających się rośnie. 20 załóg, 30, ups...
będzie problem. Zgodę w Zamku mam 
na 30 osób...a zgłosiło się już ponad 60. 
W Browarze nie musiałem jeszcze po-
dawać liczby zwiedzających więc jesz-
cze jest nieźle. W międzyczasie koledzy 
podsuwają jeszcze pomysł przyjazdu z 
Dębna do Brzeska przez Szczepanów i 
zwiedzenia Sanktuarium i miejsca na-
rodzin św. Stanisława - patrona Polski. 
Po kilku telefonach - też mamy zgodę. 
Ale nadal trzeba coś załatwić z za-
mkiem...Ostatniego możliwego dnia - w 
piątek informacja - miejscowy samorząd 
gminny postanowił potraktować nasze 

spotkanie jako promocję gminy Dębno 
i opłacić nam brakujące wejściówki. W 
międzyczasie przygotowanie miejsca 
- tu na szczęście większość roboty wy-
kona MOK - ja tylko muszę podjechać z 
panią dyrektor i ustalić sposób wjazdu 
i parkowania. Pani dyrektor nie wie-
rzy, że załóg może być aż  tyle. No i coś 
jeszcze, dobrze byłoby napić się kawy, 
coś zjeść. Na szczęście lokalny mistrz 
kuchni - Kazimierz Kural postanawił 
zaprosić ekipę na poranną kawę i ciast-
ko w czasie zbiórki, a wieczorem przy-
gotować ciepły posiłek.

I pozostają jeszcze prognozy pogody. 
Cały tydzień poprzedzający Dni Brze-
ska lało. Załogi zaczynały być zaniepo-
kojone, więc sprawdzamy portale po-
godowe, żeglarskie. Wygląda na to, że 
może padać. Meteorolodzy zapowiadają 
powodzie. Pierwsze nadzieje - portale 
zaczynają pisać o pogodnej niedzieli 
nad Brzeskiem. W sobotę ostatni prze-
jazd trasą - dla kontroli czy wszystko 
jest OK i załamanie. Bielcza leżąca 
około 5 km od Szczepanowa pod wodą, 
Łysa Góra, dokładnie tyle samo od Dęb-
na też. A jeszcze trzeba doprowadzić do 
połysku świeżo odebranego z warsztatu 
prosiaka - brudnego jak nieszczęście. 
Kończę polerować karoserię o 22.30. 
Zdążyłem. Teraz tylko pogoda. Szybkie 
spojrzenie na portale, są potwierdze-
nia. W sumie 45 załóg i 94 osoby. 

Niedziela rano. Niespokojnie patrzę 
przez okno. Nie jest źle - wprawdzie 
słońca nie ma, ale miejscami widać 
niemal czyste niebo. Wyjeżdżamy. Ja 
prosiakiem, żona kombi, żeby było 
gdzie zebrać zabawki dla Dziennego 
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
w brzeskim szpitalu, które przywiozą 
koledzy. Dojeżdżamy na miejsce o 9.30 
i zastajemy już na miejscu dwie zało-
gi. Na parkingu stoi śliczne DKW F8 
i Ascona B. Mijają minutki, wjeżdża 
maluch, za chwilę rondem obok par-
kingu przemyka FIAT 1300. Zaczyna 
być nieźle, ale fiat chyba zgubił drogę 
bo pomknął w stronę Bochni. Po chwili 
telefon. Są, stanęli po prostu z drugiej 
strony budynku. Na wyznaczony na 
zbiórkę parking wjeżdża fiat a za nim 
dostojnie toczy się niemal 80-letni Pa-
ckard 733 limousine. Kamień spadł mi 
z serca - jeśli są oni, to pozostali też 
będą. I faktycznie, nie mija kilka minut 
a w stronę ronda mknie żółte Capri na 
śląskich numerach, a za nim czerwony 
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Iks - Senior i Junior. Po chwili kolejny 
Iks, LandRover, Łada. Plac się zapeł-
nia: Chevy Monza, Cadillac, Chevy Bis-
cayne. Syrena R20 z belami siana na 
pace i fantastycznie wystylizowaną za-
łogą, kierowca w nieśmiertelnym bere-
cie z antenką i jego córka w chuście na 
plecach, wzbudzają niekłamaną sensa-
cję. Ludzie wychodzący z supermarke-
tu przecierają oczy. Na plakatach był 
wprawdzie pokaz, ale wieczorem, a 
przecież dopiero zbliża się 10-ta. Przed 
10.30 mamy na placu ponad 30 załóg. 
Przychodzi kilka smsów. Citroen 2cv 
poległ po drodze, kilka kolejnych aut 
z powodu ulew nie jest w stanie wyje-
chać. Ale grupa jest i tak imponująca. 
Kiedy liczymy się w Zamku jest nas 68 
osób. Szybka kawa u pana Kurala i for-
mujemy kolumnę. Jedziemy do Dębna. 

Przejazd odbywa się w miarę spraw-
nie, pomimo regularnie wyprzedzają-
cych nas na podwójnej ciągłej i przed 
wysepkami, gnanych ułańską fantazją 
kierowców. W końcu oni mają super-
bryki i nie będą takie rupiecie im za-
wadzać. Wszystko dzięki doświadcze-
niu uczestników i nieocenionej pomocy 
części kolegów. Śliwka pilnuje połowy 
kolumny, Simprez zamyka ją pilnując, 
żeby nikt się nie zgubił. W kolumnie 
pozostali koledzy za pomocą cb i sygna-
łów świetlnych pomagają mi w prowa-
dzeniu kolumny. Oczywiście, na drodze 
sensacja. Widzę nawet “rozsądnego” 
kierowcę, który mknąc swoją błyszczą-
cą maszyną jedną ręką trzyma kierow-
nicę, a drugą filmuje nas telefonem. 
Kolumna spacerowym tempem osiąga 
Zamek. Na moście, na rycerzy w stalo-
wych rumakach czeka Pani Zamku. Już 
po chwili trafiamy w ręce przewodni-

ków i ruszamy zwiedzać piękne muze-
um. Po wyjściu słyszę głosy: „Nawet się 
nie spodziewaliśmy, że tak blisko drogi 
znajdziemy taką perłę. Szkoda, że tak 
mało jest reklamowana i tak niewiele 
osób o niej wie”. Ruszamy dalej. 

Po chwili z głównej drogi skręcamy 
w bok i mkniemy do Szczepanowa bu-
dząc po drodze niekłamaną sensację. 
Pod Sanktuarium, mimo, że nasz przy-
jazd nie był ogłaszany, błyskawicznie 
zbiera się wcale niemały tłumek. Po 
krótkim postoju i zwiedzeniu rusza-
my. Do Browaru docieramy 10 minut 
przed czasem – akurat, żeby przygoto-
wać listy wejścia i podzielić się na dwie 
grupy. Uczestnicy wyprawy wchodzą 
do Browaru, a tymczasem nasza mło-
dzież (przepisy browaru nie pozwala-
ją na wchodzenie nieletnim) jedzie na 
plac pokazu, gdzie już czekają na nich 
dmuchane zamki, na których mogą się 
do woli wyszaleć. Starsi szybko zwie-
dzają jeszcze Pałac Goetzów.  Browar 
przygotował niespodziankę. Ponieważ 
większość z nas prowadziła i nie mogła 
skosztować wyrobów Marioli – załogi 
dostały w prezencie próbkę smakowito-
ści Okocimia. W międzyczasie dostaję 
też telefon od Lopeza, że na miejscu 
zbiórki czekają jeszcze garbusy, które 
w drodze z tarnowskiego zlotu posta-
nowiły dołączyć do parady. Ustalamy 
szybko, że włączą się do kolumny w 
locie. Błyskawiczne sformowanie grupy 
do wjazdu i jedziemy. Po kilkuset me-
trach w umówionym miejscu wprawnie 
do kolumny wjeżdżają jeszcze garbusy 
i zabawa się zaczyna. Klaksony, świat-
ła, syreny i migające koguty wozów 
policyjnych i samochodu prowadzącego 
sprawiają, że gapie zatrzymują się i za-

wracają na plac. Z dachu prowadzącego 
garbusa wychyla się urocza szatynka, 
machająca do przechodniów i robiąca 
zdjęcia jadących za nią samochodów. 
Sensacja w miasteczku coraz większa. 

Z pompą wjeżdżamy na Rynek. Zdzi-
wienie widzów budzi sprawność grupy 
bezbłędnie zajmującej miejsca przezna-
czone na pokaz na płycie placu i wzdłuż 
sąsiadującej z nim ulicy. Ze sceny pa-
dają pierwsze słowa o uczestnikach 
pokazu. Komisja oceniająca samochody 
w konkursie elegancji rusza na oglę-
dziny, pierwsi chętni do przejażdżki i 
zdjęć zajmują miejsca. Niemały bagaż-
nik E39 touring służącego za samochód 
dowodzenia wypełnia się zabawkami. 
Pod koniec pokazu będzie wyładowany 
pod dach bagażnik i tylne fotele. Dzie-
ciaki chętne do przejażdżki ofiarowują 
w ramach biletu maskotki, zabawki i 
książeczki. Prezenty od uczestników 
zostały zebrane już wcześniej więc ilość 
zaczyna być naprawdę imponująca. W 
międzyczasie część załóg udaje się na 
ciepły bigos do sal MOK-u, inni opowia-
dają widzom o autach lub wożą szczęś-
liwe dzieciaki. Ja wioząc gromadkę 
dzieci słyszę pytanie: Proszę Pana, czy 
teraz już zawsze na Dni Brzeska bę-
dzie taki pokaz? Muszę stwierdzić, że 
słowa te mile połechtały moje ego. No 
i kulminacja. Trzy puchary. Puchar 
Burmistrza Brzeska dla najładniej-
szego pojazdu (komisja wybrała X1/9 
Seniora), Starosty Brzeskiego dla naj-
starszego pojazdu (niewątpliwe zwy-
cięstwo Batmana w Packardzie 733 
) i Dyrektora Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Brzesku 
(niżej podpisanego) dla samochodu, 
który przebył najdłuższą drogę na po-
kaz (zdobył go debiutant – Jaśmin w 
Asconie B).Ciepłe słowa wicestarosty 
brzeskiego i burmistrza Brzeska. A na 
deser smaczek największy – na scenę 
zapraszamy panią doktor Lidię Kuba-
lańcę-Rosę i wręczamy jej symboliczną 
torbę zabawek informując, że reszty 
nie zdołaliśmy przynieść. Oczywiście, 
zaraz po zakończeniu odwiozłem je bez-
pośrednio do szpitala i znalazły swoje 
miejsce w Ośrodku. Kiedy po odwiezie-
niu zabawek wracałem na plac widzia-
łem powoli rozjeżdżające się auta, ko-
rzystające z przerwy przed zbliżającym 
się koncertem The Postman. 

Wróciłem do domu piekielnie zmęczo-
ny ale zadowolony. Pogoda utrzymała 
się do końca, koledzy dotarli do domów, 
a w telefonie rozdzwonił się dzwonek 
sms-ów z podziękowaniami za imprezę. 
Chyba się  udało!     Dariusz Krajcarz
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Nie wolno koncertować
Koncerty muzyczne w brzeskich loka-

lach gastronomicznych to dzisiaj dzień 
powszedni. W Pawilonie występowali 
nieraz najlepsi polscy gitarzyści, z któ-
rymi do Brzeska przyjeżdżali znakomi-
ci wokaliści. Muzyka rozbrzmiewa w 
Galicyjskiej, Klimatach, przez pewien 
też czas w Fair Play. Ale bywało tak, że 
z prośbą o pozwolenie na organizowa-
nie stałych koncertów trzeba było się 
zwracać do Magistratu. Oto 7 lutego 
1877 roku niejaki Samuel Apfelbaum 
prowadzący lokal serwujący wino i her-
batę zwrócił się do Rady Gminy z taką 
właśnie prośbą. Zgody nie otrzymał, 
a to może oznaczać, że dziewiętnasto-
wieczne władze Brzeska nie były mu-
zykalne. 
Jak liczono dusze?

W sierpniu 1877 roku radny gmin-
ny Senf obwieścił, że Brzesko liczyło 
wówczas około 3 tysięcy mieszkańców. 
W jaki sposób otrzymał taki rachunek? 
Otóż ogłoszono wtedy dobrowolną zbiór-
kę pieniędzy wśród mieszkańców mia-
sta na pokrycie kosztów budowy miej-
skiej studni. Radny Senf najwidoczniej 
założył, że mieszkańcy byli wówczas 
tak zdyscyplinowani, że żaden nie żało-
wał grosza na nową inwestycję. A może 
faktycznie byli zdyscyplinowani? 
Brzesko wyremontowało Wawel

W 1896 roku prowadzony był w Kra-
kowie remont Wawelskiej Katedry. Z 
dumą możemy poinformować, że swój 
udział w kosztach remontu miało rów-
nież Brzesko. Radni odpowiedzieli 
na prośbę biskupa krakowskiego i na 
wniosek Antoniego Kubali przekazali 
na ten cel 20 złotych reńskich. 
Powiat w Wojniczu?

I pomyśleć, że były zakusy, aby Brze-
sko należało do powiatu wojnickiego. 
To był rok 1878, kiedy to władze gmi-
ny Wojnicz wystąpiły z taką inicjatywą 
do Wydziału Krajowego we Lwowie. 
Oczywiście, pomysł spotkał się ze sta-
nowczym sprzeciwem naszych rodzi-
mych władz, które posiadały wystar-
czająco dużo argumentów, aby odwieść 
zwierzchnie czynniki od wprowadzenia 
tych rewolucyjnych zmian. Szeroko ta 

sprawa opisana jest w I tomie Kronik 
w rozdziale „Brzesko – stolicą nowego 
powiatu”.  
Fiakier przez całą noc

Chyba każdemu zdarzyła się sytua-
cja, kiedy była późna noc i chciało się 
skorzystać z taksówki. Z doświadczenia 
wiemy, że w środku tygodnia już tak 
mniej więcej od 1.00 w nocy dodzwo-
nienie się na postój taksówek graniczy 
z cudem. Wyobraźmy sobie, że ktoś 
przyjechał późno pociągiem, a miesz-
ka w centrum miasta. Pozostaje mu 
tylko piesza wędrówka. W 1911 roku 
transport miałby zapewniony. W tym 
właśnie roku niejaki Pejsach Zeisfler 
złożył wniosek o wydanie koncesji na 
przemysł fiakierski. Radni wydali mu 
pozwolenie z jednym wszak zastrze-
żeniem, że „ma dojeżdżać do stacji w 
dzień i w nocy, a także w dni powsze-
dnie i święta izraelickie, gdyż, jak to 
jest ogólnie wiadome, a szczególnie w 
soboty pasażerowie za żadną cenę fia-
kra dostać nie mogą i dopiero policjanci 
takowych szukać muszą”. 
Pozostały sztuczne ognie

Niedawne Dni Brzeska zakończył 
tradycyjnie pokaz sztucznych ogni. 
Podobnie jest w innych miastach przy 
okazji różnego rodzaju imprez maso-
wych. Kiedyś było zupełnie inaczej. „Na 
posiedzeniu Rady Gminnej w dniu 24 
czerwca 1914 roku uchwalono kupić 3 

nowe moździerze do dawania salw pod-
czas uroczystych obchodów”. Może by 
tak wrócić do dawnych czasów? 
Książki jak alkohol

Dzisiaj, jeśli ktoś chce otworzyć sklep 
z alkoholem, musi otrzymać konce-
sję na jego sprzedaż. Nie inaczej było 
w 1916. 6 września tegoż roku Rada 
Gminna jednomyślnie udzieliła Kółku 
Rolniczemu koncesji na sprzedaż … 
książek. Czyżby dawniej książki szko-
dziły zdrowiu?
Był sobie dobosz

Piotr Śliwiński urodził się w 1903 
roku w Czchowie,  skąd w wieku 18 lat 
przeniósł się do Brzeska. Po dziesię-
ciu latach otrzymał funkcję woźnego 
w Magistracie, a jednocześnie został 
ostatnim doboszem w historii mia-
sta. Od tej pory wędrował po mieście 
i obwieszczał ludziom zarządzenia 
władz, a także przekazywał najśwież-
sze wiadomości. Oczywiście wypo-
sażony był w służbowy bęben. To on 
między innymi ogłosił wieść o śmierci 
Józefa Piłsudskiego, on też wzywał 
do powszechnej mobilizacji w związ-
ku z napaścią Niemiec na Polskę w 
1939 roku. Po wojnie nadal pracował 
jako woźny, ale już rzadziej głosił na 
ulicach miasta, częściej rozlepiał de-
krety wydawane przez nową władzę, 
między innymi Manifest Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 
Doboszem przestał być ostatecznie w 
1948 roku, kiedy to jego tubalny głos 
wyparł miejski radiowęzeł. 

Na podstawie „Kronik Miasta 
Brzeska” Jana Burlikowskiego  
wybrał                                      PRUD

Jak dawniej żyło się w Brzesku
Na słotne letnie wieczory, jeśli takie jeszcze będą mieć miejsce podczas wakacji 

polecamy lekturę „Kronik Miasta Brzeska” autorstwa Jana Burlikowskiego. Oprócz 
obszernych rozpraw historycznych dotyczących poszczególnych okresów dziejowych 
znaleźć w tej książce można wiele ciekawostek, zahaczających o anegdoty. Wybrali-
śmy kilka z nich, aby zachęcić Czytelników do sięgnięcia po oryginał. 

Kolonie z Caritasem

1 lipca wróciła do Brzeska pierwsza grupa wypoczywających na koloniach zorganizo-
wanych przez Caritas.  Grupa 43 osobowa przebywała w ośrodku „Żorlina” w Żegiestowie 
- Zdroju.  Udana zabawa to w dużej mierze zasługa organizatorów oraz wychowawców - Tade-
usza Olchawy, Lidii Wolnik, Andrzeja Capika oraz ks. Tomasza Jamroza. Caritas przy parafii 
Miłosierdzia Bożego składa podziękowania Urzędowi Miejskiemu za dofinansowanie pobytu 
dzieci na koloniach.  red
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Ulga ta polega na tym, że do podstawy opo-
datkowania nie wlicza się wartości nabytych 
nieruchomości do łącznej powierzchni użytko-
wej budynku lub lokalu mieszkalnego nieprze-
kraczającej 110 m2. Powierzchnie użytkową 
mierzy się w tym przypadku po wewnętrznej 
długości ścian pomieszczeń na wszystkich 
kondygnacjach podziemnych i naziemnych, z 
wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek scho-
dowych oraz szybów dźwigów. Należy jednak 
podkreślić, że powierzchnie pomieszczeń lub ich 
części oraz część kondygnacji o wysokości: 

· od 1,4 do 2,2 m zalicza się do powierzchni 
użytkowej budynku w 50 %; 

· mniej niż 1,4 m pomija się całkowicie.
Ulga mieszkaniowa uzależniona jest od stop-

nia pokrewieństwa lub powinowactwa istnie-
jącego między osobą która spadek przyjmuje 
a spadkodawcą. Ulga przysługuje osobom zali-
czanym do I i II grupy podatkowej. Natomiast 

osoby zaliczane do III grupy podatkowej mogą 
skorzystać z ulgi jedynie wtedy gdy sprawo-
wały opiekę nad wymagającym takiej opieki 
spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z 
podpisem notarialnie poświadczonym, przez co 
najmniej dwa lata od dnia poświadczenia pod-
pisów przez notariusza (o grupach podatkowych 
pisaliśmy w poprzednim numerze BIMu).

Podatnicy którzy chcą skorzystać z ulgi 
muszą jednak spełniać kilka dodatkowych 
warunków. Podstawowym z nich jest by oso-
ba otrzymująca w spadku budynek lub lokal 
mieszkalny zamieszkiwała będąc zameldowaną 
na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku 
przez okres 5 lat. W tym okresie osoba ta nie 
może dokonać zbycia otrzymanego w spadku 
majątku. 

Jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca 
mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w 
nabytym w drodze spadku lokalu lub budynku, 

okres ten jest liczony od dnia złożenia tego ze-
znania. Natomiast jeżeli nabywca zamieszka i 
dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu 
roku od dnia złożenia zeznania podatkowego, 
to okres ten liczony jest od dnia zamieszkania 
potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały 
w nabytym lokalu lub budynku. 

Można dokonać sprzedaży budynku lub lo-
kalu mieszkalnego, jeżeli dokona się tego przed 
rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na 
konieczność zmiany warunków lub miejsca 
zamieszkania, a   środki uzyskane ze sprze-
daży zostaną przeznaczone na nabycie innego 
budynku lub lokalu mieszkalnego w całości w 
okresie dwóch lat od dnia zbycia. Łączny okres 
zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku 
lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na 
pobyt stały musi wynieść 5 lat. 

Niespełnienie opisanego wyżej warunku 
zamieszkania w odziedziczonym budynku lub 
lokalu mieszkalnym, lub pozostałych warun-
ków określonych przez ustawodawcę powoduje, 
brak możliwości skorzystania przez podatnika  
z ulgi w podatku od spadków i darowizn, lub 
też utratę prawa do ulgi i konieczność zapłaty 
podatku. 

Grzegorz Gniadek
TaxLand

Redakcja zastrzega, iż przedstawione informacje 
nie mogą być traktowane jako porady prawne czy też 
podatkowe. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych 
treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa podatko-
wego mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o 
instytucjach prawnych oraz możliwościach ich prak-
tycznego zastosowania.

Otrzymałeś spadek - co z podatkiem? (2)
ŁATWE PODATKI WWW.TAXLAND.INFO.PL

W poprzednim numerze BIMu wskazaliśmy, że osoba otrzymująca spadek jest obowiązana do 
zapłaty podatku od spadków i darowizn oraz do złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego  
o nabyciu rzeczy i praw majątkowych. Jednakże jeżeli przedmiotem nabycia własności w drodze spad-
ku jest budynek lub lokal mieszkalny podatnik ma możliwość, przy spełnieniu określonych warunków, 
do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Celem tej ulgi jest odstępstwo od zasady powszechnego 
opodatkowania i wsparcie tych obdarowanych, którzy wykorzystają lokal lub budynek otrzymany  
w drodze spadku do zaspokojenia swoich aktualnych i faktycznych potrzeb mieszkaniowych. 

Od 29 czerwca do 9 lipca trwał obóz har-
cerski organizowany przez  Szczep Drużyn 
ZHP im. Bohaterów Września działający 
przy Szkole Podstawowej nr 2. Obóz od-
bywał się w miejscowości Piaski Drużków,  
komendantem obozu była druhna Renata 
Rożkowicz. 

-Gościliśmy u siebie 22 osobową grupę 
harcerzy z braterskiego Százhalombatta 
na Węgrzech. Skupiliśmy się na tym, aby 
nasi goście spędzili  niezapomniane chwile 
na obozie. Przypomnę, że w ubiegłym roku 
nasi harcerze bawili nad Balatonem na Wę-
grzech – mówi Renata Rożkowicz. 

W obozie wzięło udział łącznie 40 har-
cerzy. Goście zwiedzali zabytki Ziemi 
Brzeskiej i Czchowskiej, odwiedzili naj-
starszą w Europie kopalnię soli w Bochni  
oraz Kraków. 

-Podczas obozu harcerze z Brzeska uczy-
li się języka węgierskiego oraz doskonalili 
język angielski. Polscy harcerze zawarli 
serdeczne przyjaźnie i mimo zakończenia 

obozu, pragną utrzymywać kontakty. Już 
nie mogą się doczekać kolejnego obozu za 
2 lata – dodaje druhna Rożkowicz. -Chce-
my serdecznie podziękować  burmistrzowi 
Brzeska Grzegorzowi Wawryce za opłace-
nie pobytu węgierskich harcerzy w Polsce. 

Organizatorzy dziękują także dyrekcji 

Szkoły Podstawowej nr 2  i harcmistrzowi  
Kazimierzowi Kordeckiemu,  komendan-
towi Hufca Brzesko  Marii Tyce. Podzięko-
wania należą się również kadrze obozowej: 
Urszuli Gancarz, Marcinowi Gromadzkie-
mu za sprawowanie bezpłatnej opieki nad 
dziećmi. Pomysłodawczynią obozu była 
Renata Rożkowicz, która zorganizowała 
rewizytę, szukała sponsorów, czuwała nad 
przebiegiem imprezy.                             red

Polsko - węgierski obóz
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Jazz tradycyjny wydaje się być naszą spe-
cjalnością. Pochodzący z Czchowa Jacek Mazur 
to od kilku dziesięcioleci jeden z filarów Jazz 
Band Ball Orchestra, człowiek, który od dzie-
sięciu lat organizuje cieszący się coraz większą 
popularnością Baszta Jazz Festiwal, odbywa-
jący się w jego rodzinnym Czchowie. Okocim 
też nowoorleańskim brzemieniem słynie, a to 
za sprawą dwóch braci Zydroniów – Wiktora 
i Rafała. Pierwszy z nich grał niegdyś w ta-
kich legendarnych formacjach polskiego jazzu, 
jak Gold Washboard, High Society Band czy 
Sami Swoi. Łatwiej zresztą wymienić zespo-
ły, z którymi nie współpracował. Drugi z nich 
najczęściej kojarzony jest z Old Metropolitan 
Band – kompanią, z którą kiedyś śpiewał 
charyzmatyczny Andrzej Zaucha. Cieka-
wostką jest to, że obaj panowie po raz pierw-
szy w jednej formacji za Wielką Wodą, czyli  
w Stanach Zjednoczonych. 

Obaj bracia rzadko występują razem na 
scenie. Dla brzeskiej widowni zrobili wyją-
tek i przystali na propozycję dyrektor MOK-
u, aby wystąpić w dniu otwarcia Brzeskiej 
Piwnicy po kilkumiesięcznym remoncie. 

Rozpoczęło się sentymentalnie bo od „The 
man love” George Gershwina. Pan Wiktor 
wiązał barwnymi opowieściami poszczegól-
ne utwory, a były to same perełki starego 
dobrego jazzu. Sam koncert zdominowany 
był przez rag time. 

Publiczność początkowo nieśmiało reagu-
jąca z upływem czasu stawała się coraz bar-
dziej spontaniczna. Sporo ożywienia wniósł 
pan Wiktor, kiedy z pianina przerzucił się 
na banjo. Usłyszeliśmy kolejno „Walking in 
the street”, „Summer set”, Some of the days” 
oraz „Everyday”. W programie znalazła się 
też improwizacja oparta na znanym temacie 
„Naprawdę, jaka jesteś”. 

To był wspaniały wieczór, a dyrek-
tor Małgorzata Cuber zapowiada ko-
lejne jazzowe koncerty w Brzeskiej  
Piwnicy. Być może jeszcze przed za-
kończeniem lata pojawi się Marek  
Stryszowski z Krakowa.                    PRUD

Stary dobry jazz
Bardziej spektakularnego otwarcia Brzeskiej Piwnicy po generalnym remoncie 

Małgorzata Cuber wymyślić nie mogła. Zaproszenie dwóch jazzmanów stąd się wywo-
dzących okazało się strzałem w dziesiątkę. Wiktor Zydroń i jego brat Rafał zapewnili 
licznie zgromadzanej publiczności godzinę wspaniałej rozrywki. 

Nie minął nawet miesiąc od pre-
miery Kabaretu Starszych Panów 
– widowiska przygotowanego przez 
młodych artystów skupionych w 
Miejskim Ośrodku Kultury, a po 
raz drugi „Restauracja Galicyjska” 
udostępniła im swoje wnętrze, by 
mogli ponownie zachwycić brzeską 
publiczność. Skorzystałem z okazji 
i również udałem się na ten występ, 
aby już na spokojnie śledzić przebieg 
przedstawienia i wyłapywać wszyst-
kie niuanse. 

Artyści już wyzbyci byli tremy, któ-

ra towarzyszyła im podczas premiery. 
Może to nawet i szkoda, bo w niektórych 
momentach roznosiła ich energia, szcze-
gólnie wesołego staruszka, czyli Wojtka 
Sukiennika. Mimo wszystko znowu by-
łem konsumentem dobrze przyprawionej 
strawy duchowej. Wprawdzie obszernie 
rozpisywałem się na temat spektaklu w 
poprzednim wydaniu BIM-u, ale wra-
cam do niego, bo za pierwszym razem – o 
zgrozo – umknął mi jakże ważny przecież 
element tego wydarzenia. Wsłuchany w 
słowa piosenek, śledzący akcję i podzi-
wiający pomysły interpretacyjne, zupeł-
nie pominąłem warstwę muzyczną, która 
odgrywa w całym widowisku niepośled-
nią rolę i jest jego integralną częścią. 

Ta muzyka to wspaniała aranżacja 
opracowana przez Krzysztofa Szydłow-
skiego, z dużą dyscypliną realizowa-
na przez cały zespół. Przypomnę więc 
jeszcze raz, że akompaniament w tym 
przedstawieniu  tworzą Monika Zydroń, 
Piotr Styczeń, Jakub Tota i wspomniany 
Krzysztof Szydłowski. 

Co do samego Szydłowskiego, to nie 
jest to postać anonimowa. Ten znako-
mity perkusista, który współpracował z 
wieloma zespołami, od kilku lat zajmu-

Zachwyt po raz drugi je się wychowywaniem młodych poko-
leń uzdolnionych artystycznie. Krzysiu, 
jesteś wielki. Ja o tym wiem od dawna, 
ale informuję o tym naszych Czytelni-
ków zapraszając jednocześnie na kolej-
ny spektakl. Radzę czytać uważnie pla-
katy, bo następne przedstawienie ma 
się ponoć odbyć w sierpniu. Oczywiście  
w „Galicyjskiej”.              ENTUZJASTA

Z diamentowym indeksem
Jakub Okrzesa – uczeń II klasy Li-

ceum Ogólnokształcącego przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku 
został jednym z laureatów Ogólnopol-
skiej Olimpiady o Diamentowy Indeks 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Kuba 
odebrał indeks z rąk samego rektora 
uczelni. Umożliwi mu on  przyjęcie na 
studia w AGH z pominięciem postępo-
wania rekrutacyjnego.                    red

KULTURA
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Urząd Miejski, Miejski Ośrodek 
Kultury oraz Brzeski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji przygotowały dość bogaty 
program imprez na tegoroczne waka-
cje w mieście. Propozycje skierowane 
są nie tylko do uczniów, ale i dorośli 
znajdą w tych ofertach coś dla sie-
bie. Choćby na przykład zaproszenie 
do udziału w I Amatorskich Mistrzo-
stwach Brzeska Strongmanów. 

Już 10 lipca ruszył cykl turniejów 
siatkówki plażowej. Kolejne zawody 
zaplanowano na 24 lipca oraz na 7 i 
21 sierpnia. Już po wakacjach, bo 4 
września odbędzie się turniej finało-
wy. Każdy z turniejów odbędzie się na 
boiskach do siatkówki plażowej, usy-
tuowanych w pobliżu krytej pływalni. 
W zawodach mogą startować dwuoso-
bowe zespoły, zgłoszenia przyjmowa-
ne są bezpośrednio przed turniejami. 
Rywalizacja toczy się w kategoriach 
do 16 lat, 17-19 lat i open. Obowią-
zuje wpisowe w wysokości 5 złotych 
od pary. 

Na boiskach Orlik 2012 odbędą się 
podczas wakacji dwa turnieje koszy-
kówki dla drużyn pięcioosobowych. 
Pierwszy z nich rozegrany został 17 
lipca, drugi odbędzie się 12 sierpnia. I 
tutaj organizatorzy przyjmować będą 
zgłoszenia bezpośrednio przed zawo-
dami. 

W tym samym miejscu w dniach od 
20 do 23 lipca odbywać się będzie tur-
niej piłki nożnej dla zespołów sześcio-
osobowych. Przewidziano kategorie: 
I-III klasy szkół podstawowych, IV-VI 
klasy szkół podstawowych, gimnazja, 
szkoły ponadgimnazjalnej oraz kate-
goria open. Zgłoszenia należy kiero-
wać telefonicznie do Biura Promocji 
Urzędu Miejskiego (014 – 66 301 88) 
do 17 lipca. 

Wspomniane na wstępie Amator-
skie Mistrzostwa Brzeska Strongma-
nów odbyły się w niedzielę 19 lipca na 
Placu Kazimierza Wielkiego. Tego sa-
mego dnia o godzinie 18.00 odbył się 
na Placu koncert zespołu Animuz. 

24 lipca Plac Kazimierza Wielkiego 
gościć będzie uczestników XVII Festi-
walu Dziecięcych Zespołów Regional-
nych „Święto Dzieci Gór”. Wystąpią 
zespoły: Kuza Africa Sanaa (Kenia), 
Mali Białcanie i Jadowniczanie. 

Miejski Ośrodek Kultury organizuje 
w tym roku akcję Zdobywamy Odzna-
kę Przyjaciela Brzeska. Akcja polegać 

będzie na wspólnym zwiedzaniu cie-
kawych miejsc związanych z historią 
gminy. Zaplanowano dwa niedzielne 
terminy: 26 lipca i 16 sierpnia. Zbiór-
ki chętnych wyznaczono na godzinę 
10.00 w siedzibie MOK-u. 

Ciekawa impreza odbędzie się 2 
sierpnia na terenie Rancza Pasja. 
Będą to I Mistrzostwa Brzeska w Pa-
intballu. O mistrzowskie tytuły rywa-
lizować będą trzyosobowe zespoły po 
opłaceniu wpisowego w wysokości 60 
złotych od drużyny. Zgłoszenia będą 
przyjmowane przez Biuro Promocji do 
31 lipca. 

Wieczorem 2 sierpnia na Placu Ka-
zimierza Wielkiego odbędzie się kon-
cert zespołu Ballkan Sevdah, wystąpi 
też jeden z profesjonalnych didżejów. 

13 sierpnia także zarezerwowany 
został dla melomanów. W Piwnicy 
Brzeskiej odbędzie się Wakacyjne 
Spotkanie z Muzyką. 

Brzescy siłacze podczas tych waka-
cji mierzyć się będą po raz drugi 21 
sierpnia, kiedy to na obiektach BO-
SiR odbędą się I Mistrzostwa w wyci-
skaniu na ławeczce.  

Na 22 sierpnia zaplanowano kolejną 
edycję tradycyjnego Pikniku Country. 
Tego dnia na Ranczu Pasja wystąpią 
między innymi Duet w Kapciach oraz 
Konwój. 

Oto oferta wakacyjna, która z uwa-
gi na różnorodność propozycji powin-
na zainteresować sporą grupę miesz-
kańców gminy Brzesko. 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA DZIECI
Wakacje zainaugurowała PMiBP 

zorganizowaniem wycieczki do Kopal-
ni Soli w Wieliczce, na którą wyjecha-
li najlepsi czytelnicy korzystający z 
księgozbioru Oddziału dla Dzieci.  

Każda środa zarezerwowana jest 
dla miłośników filmów dla dzieci i 
młodzieży. Działa wtedy Wakacyjna 
Akademia Filmowa. Propozycją na 
każdy dzień jest Komputerowy Zawrót 
Głowy, a to oznacza, że w godzinach 
pracy Biblioteki młodzi czytelnicy 
mogą do woli buszować w Internecie i 
korzystać z gier komputerowych. 

W lipcu w każdy wtorek i czwartek 
prowadzony jest cykl zajęć o tematyce 
historycznej, geograficznej i przyrod-
niczej, podczas których dzieci mogą 
zapoznać się z legendami i baśnia-
mi oraz ciekawostkami dotyczącymi 
Brzeska i okolic. Sierpień w biblio-

tece przebiegać będzie pod hasłem 
„Wyprawa do miejsc nieznanych”. 
W programie znajdą się między in-
nymi: Odkrywanie miasta Brzeska, 
Browar Okocim i jego otoczenie, Pa-
łac Goetzów oraz Spacerując po Sło-
twinie. Zajęcia odbywać się będą po-
dobnie jak w lipcu, czyli we wtorki i 
czwartki. 

MOPS FINANSUJE KOLONIE
Rodzice 36 dzieci z najuboższych 

rodzin mogą wysłać swoje pociechy 
na kolonie letnie organizowane przez 
Urząd Miejski i Ośrodek Kultury w 
Brzesku nie ponosząc z tego tytułu 
żadnych kosztów. Pełną odpłatność 
pokryje za nich Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej. 22 dzieci wyjechało 
w lipcu do Woli Michowej, a 14 spę-
dzi w sierpniu dwa tygodnie w Ja-
rosławcu. Dofinansowaniem pobytu 
na koloniach objęte zostały dzieci z 
rodzin wielodzietnych,  dotkniętych 
problemem alkoholowym, bezrad-
nością w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych, niepełnosprawnością 
i długotrwałą chorobą. Pieniądze na 
pokrycie tych kosztów pochodzą z 
funduszu antyalkoholowego. Ponadto 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
udziela też rodzinom mającym prob-
lemy finansowe pomocy, polegającej 
na zakupie odzieży i obuwia dla dzieci 
wyjeżdżających na kolonie. 

Z informacji udzielonych nam przez 
MOPS wynika, że w tym roku prawie 
żadna ze szkół nie zorganizowała za-
jęć w ramach tzw. półkolonii. Szkoda, 
bo ośrodek miał przygotowane środki 
finansowe na pokrycie kosztów zwią-
zanych z przygotowaniem posiłków. 
Jedynie obie szkoły podstawowe w 
Jadownikach zgłosiły organizację  
półkolonii trwającą od tygodnia do 
dwóch tygodni. 

WAKACJE W MOK-u
Tradycyjnie już podczas wakacji 

Miejski Ośrodek Kultury organizuje 
specjalne zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży pozostającej w mieście. Każdego 
dnia od 10.00 do 14.00 prowadzone są 
inne zajęcia. 

W poniedziałki odbywają się zajęcia 
muzyczne, plastyczne i rekreacyjne. Wtor-
ki zarezerwowane są na zajęcia taneczne 
i kino letnie. Środa to stały dzień auto-
karowych wycieczek, między innymi do 
Zatoru, Ciężkowic i Ogrodzieńca. Każdy 
czwartek to dzień „na sportowo i na we-
soło”, czyli zajęcia w Konik Klubie, TKKF 
Sokół lub na Ranczu Pasja. Wreszcie piąt-
ki przeznaczono na wspólne wyjścia na 
basen i zawody sportowe.                    red

Wakacje w Brzesku
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Na kortach Okocimskiego Klubu 
Sportowego zjawiło się ponad 40 teni-
sistów, którzy rywalizowali w trzech 
kategoriach wiekowych. Wojciech Woj-
ciechowski i jego siostra Małgorzata, 
a także Anna i Krzysztof Kosturowie 
wraz z grupą przyjaciół zadbali, aby ich 
goście czuli się w Brzesku jak najlepiej. 
Ci z kolei zrewanżowali się grą, prezen-
tując bardzo wysoki poziom. Niewątpli-
wie ozdobą turnieju był ćwierćfinałowy 
mecz debla, w którym Ludwik Cyga i 
Józef Zydroń pokonali Michała Koste-
ckiego i Zdzisława Grzegorzka dopiero 
po tie-break’u. Miło było patrzeć na grę 
samego Wojtka Wojciechowskiego, któ-
ry mimo przekroczonej pięćdziesiątki 
nadal demonstruje wyśmienitą formę. 
Mistrz nieco się odmłodził i wystar-
tował w kategorii +45. Rozpoczął od 
półfinału, w którym ograł szybko Bogu-
sława Bakońskiego. Ten jednak przy-
znał, że gra z Wojtkiem, nawet jeśli się 
przegrywa, jest samą przyjemnością. 
W finale zaciekły opór faworyzowane-
mu Wojciechowskiemu stawił Jarosław 
Kosek, dzięki czemu kibice obejrzeli te-
nis na wysokim poziomie. 

Pierwszego dnia mecze trwały do go-
dziny 23.00. Trwałyby dłużej, ale w wy-

niku awarii oświetlenia gry przerwano. 
Drugiego dnia walka toczyła się prawie 
do 20.00. 

Jak już wspomnieliśmy, ten turniej odbył 
się dzięki pomocy przyjaciół organizatorów.  
Tymi osobami wspierającymi Małgorzatę 
Wróbel i Wojciecha Wojciechowskiego byli: 

Józef Gawenda, Krzysztof Hebda, Wacław 
Jawor, Andrzej Kotfis, Ludwik Cyga, Ry-
szard Zaczyński, Tomasz Kwinta, Marek 
Więckowski, Antoni Bulowski, Tomasz Ba-

rański, Marek Hełmecki, Krzysztof Kostur.
W przyszłym roku Memoriał Józefa Woj-

ciechowskiego wpisany zostanie do progra-
mu Dni Brzeska. Być może uda się do tego 
czasu postawić kolejne słupy oświetleniowe, 
tak aby można było grać na wszystkich czte-
rech kortach nawet po zapadnięciu mroku. 

Wyniki
Kategoria +35
Grupa A: Wiesław Obidowicz – To-

masz Kałwa 4:6, 5:7, Krzysztof Kostur 
– Mariusz Fijałkowski 3:6, 4:6, Tomasz 
Kałwa – Krzysztof Kostur 6:4, 6:4, Ma-
riusz Fijałkowski – Jacek Biernacki 
6:2, 6:2, Jacek Biernacki – Wiesław 
Obidowicz 3:6, 3:6, Mariusz Fijałkow-
ski – Tomasz Kałwa 5:7, 5:7, Krzysztof 
Kostur – Wiesław Obidowicz 3:6, 4:6, 
Tomasz Kałwa – Jacek Biernacki 6:2, 
6:2, Mariusz Fijałkowski – Wiesław 
Obidowicz 5:7, 7:6, 6:7, Jacek Bierna-
cki – Krzysztof Kostur 2:6, 3:6. 1. To-
masz Kałwa, 2. Wiesław Obidowicz, 3. 
Mariusz Fijałkowski, 4. Krzysztof Ko-
stur, 5. Jacek Biernacki. 

Grupa B: Stanisław Obidowicz – Se-
bastian Dyla 7:5, 6:3, Sebastian Dyla 
– Dominik Wiśniowski 6:4, 6:4, Jacek 
Wawrykiewicz – Stanisław Obidowicz 
4:6, 4:6, Dominik Wiśniowski – Stani-
sław Obidowicz 3:6, 2:6, Sebastian Dyla 
– Jacek Wawrykiewicz 7:6, 6:3, Jacek 
Wawrykiewicz – Dominik Wiśniowski 
2:6, 2:6. 1. Stanisław Obidowicz, 2. Se-
bastian Dyla, 3. Dominik Wiśniowski, 

4. Jacek Wawrykiewicz. 
Mecz o 3. miejsce: Sebastian Dyla 

– Mariusz Fijałkowski 6:2, 7:6.
Finał: Tomasz Kałwa – Stanisław 

Już po raz drugi tenisiści z Krakowa i Brzeska walczyli o mistrzowskie tytuły w Memoriale  
Józefa Wojciechowskiego, turnieju upamiętniającym sylwetkę wielkiego animatora sportu, wychowaw-
cy wielu pokoleń zdolnej sportowo młodzieży. Zawody zorganizował i perfekcyjnie przeprowadził syna 
pana Józefa, Wojciech Wojciechowski (były wicemistrz Polski w tenisie, niegdyś reprezentant polskiej 
kadry daviscupowej, w której występował między innymi słynny Wojciech Fibak) wraz z rodziną. 

Pamięci Józefa Wojciechowskiego
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Obidowicz 7:5, 7:5. 
Kategoria +45
1/8 finału: Jarosław Kosek v.o., 

Piotr Hawlena v.o., Krzysztof Durczyń-
ski v.o., Andrzej Stoliński – Bogdan 
Tomczyk 2:6, 6:3, 6:7, Wojciech Woj-
ciechowski v.o., Wiesław Gibes – Rafał 
Kudelski 6:1, 7:6, Andrzej Kotfis – Bo-
gusław Bakoński 3:6, 3:6.

Ćwierćfinały: Jarosław Kosek 
– Piotr Hawlena 6:0, 6:1, Krzysztof 
Durczyński – Bogdan Tomczyk 6:1, 6:1, 
Wojciech Wojciechowski v.o., Wiesław 
Gibes – Bogusław Bakoński 3:6, 3:6.

Półfinały: Jarosław Kosek – Krzysz-
tof Durczyński 6:1, 6:1, Wojciech Woj-
ciechowski – Bogusław Bakoński 6:0, 
6:0.

Mecz o 3. miejsce: Bogusław Ba-
koński – Krzysztof Durczyński 6:0, 6:0 
v.o. 

Finał: Wojciech Wojciechowski – Ja-
rosław Kosek 6:4, 6:4. 

Kategoria +55
1/8 finału: Zdzisław Grzegorzek 

– Marek Karwala 6:0, 6:1, Michał Ko-
stecki – Zbigniew Dąbrowski 7:6, 6:3, 
Tadeusz Zapała – Igor Kubala 6:2, 5:1 
krecz, Kazimierz Wawrykiewicz v.o., 
Jacek Czekotowski v.o., Józef Gawenda 
– Józef Caputa 2:6, 3:6, Ludwik Cyga 

– Zbysław Muszyński 1:6, 3:6, Marek 
Kotfis – Jacek Wojdyło 4:6, 3:6. 

Ćwierćfinały: Zdzisław Grzegorzek 
– Michał Kostecki 6:4, 6:1, Tadeusz Za-
pała – Kazimierz Wawrykiewicz 0:6, 
1:6, Jacek Czekotowski – Józef Caputa 
6:2, 6:2, Zbysław Muszyński – Jacek 
Wojdyło 0:6, 1:6.

Półfinały: Zdzisław Grzegorzek 
– Kazimierz Wawrykiewicz 6:4, 6:4, 
Jacek Czekotowski – Jacek Wojdyło 
5:7, 2:6.

Mecz o 3. miejsce: Kazimierz 
Wawrykiewicz – Jacek Czekotowski 
6:2, 6:2.

Finał: Jacek Wojdyło – Zdzisław 
Grzegorzek 6:3, 6:2. 

Debel
1/8 finału: Kazimierz Wawrykie-

wicz/Wiesław Gibes v.o., Bogusław Ba-
koński/Zbigniew Franczak v.o., Bogdan 
Tomczyk/Tomasz Kudelski – Sebastian 
Dyla/Zbysław Muszyński 6:2, 4:6, 6:7, 
Jarosław Kosek/Bogusław Bakoński 
v.o., Ludwik Cyga/ Józef Zydroń – Igor 
Kubala/Jacek Wawrykiewicz 6:0, 6:1, 
Andrzej Stoliński/Andrzej Kotfis – Mi-
chał Kostecki/Zdzisław Grzegorzek 3:6, 
3:6, Piotr Hawlena/Jacek Wojdyło – Ja-
cek Czekotowski/Krzysztof Hebda 8:6, 
3:6, 10:3, Józef Gawenda/Marek Kar-

wala – Wojciech Wojciechowski/Stani-
sław Obidowicz 3:6, 4:6. 

Ćwierćfinały: Kazimierz Wawry-
kiewicz /Wiesław Gibes – Bogusław 
Bakoński/Zbigniew Franczak 6:2, 6:2, 
Sebastian Dyla/Zbysław Muszyński 
– Jarosław Kosek/Bogusław Bakoński 
2:6, 2:6, Ludwik Cyga/Józef Zydroń – 
Michał Kostecki/Zdzisław Grzegorzek 
6:7, 7:6, 10:4, Piotr Hawlena/Jacek 
Wojdyło – Wojciech Wojciechowski/Sta-
nisław Obidowicz 3:6, 4:6.

Półfinały: Kazimierz Wawrykie-
wicz/Wiesław Gibes – Jarosław Kosek/
Bogusław Bakoński 56:7, 5:7, Ludwik 
Cyga/Józef Zydroń – Wojciech Wojcie-
chowski/Stanisław Obidowicz 2:6, 2:6.

Finał: Jarosław Kosek/Bogusław 
Bakoński – Wojciech Wojciechowski 
/Stanisław Obidowicz 6:4, 6:4. 

Turniej pocieszenia
Ćwierćfinały: Piotr Hawlena – Jó-

zef Gawenda 9:4, Zbigniew Franczak 
– Ludwik Cyga 5:7, 1:6, Igor Kubala 
– Marek Karwala 1:6, Michał Kostecki 
v.o.

Półfinały: Piotr Hawlena – Ludwik 
Cyga 9:1, Marek Karwala – Michał Ko-
stecki 9:3.

Finał: Piotr Hawlena – Marek Kar-
wala 9:3.                                   PRUD

Codziennie biegiem do pracy

Magda Klich nigdy nie miała szczegól-
nego pociągu do wyczynowego uprawia-
nia sportu. Teraz, jak mówi, nie wyobra-
ża sobie życia bez biegania. A biega nie 
tylko rekreacyjnie, od roku bierze udział 
w maratonach i cieszy się z dobrych wy-
ników. Chociaż podium jest jej marze-
niem, brak medalu wynagradza sobie na 
razie przyjemnością, jaką dostarcza jej 
bieganie.

Poważne spotkanie ze sportem roz-
poczęła Magda Klich ponad rok temu, 

do czego zachęcił ją kolega chóralny, 
również maratończyk – Marek Stępień. 
Pierwszy poważny i długi bieg, w którym 
wzięła udział, to było „Powitanie wios-
ny” w Katowicach. Przebiegła dystans 
15 kilometrów. Potem był półmaraton w 
Skarżysku Kamiennej, gdzie pokonała 
odległość 21.097 km. Niespełna miesiąc 
później wystartowała w maratonie, a 
więc zwiększyła swój dystans dwukrot-
nie, osiągając całkiem niezły czas 4h i 
27min. Wiosną brała udział w Krakow-
skim Maratonie Królewskim.

-Czas pokonywania maratonu już 
znacznie skróciłam. Wiem, że prawdziwi 
sportowcy pewnie by mnie wyśmiali, ale 
nie zraża mnie to. Kocham bieganie, wy-
rzucam wtedy z siebie złe myśli i uczucia 
i zastępuję je dobrem i ciepłem. W czasie 
biegów dużo myślę, wtedy szybciej uby-
wa kilometrów, a ja mogę sobie w głowie 
uporządkować pewne sprawy – opowia-
da Magda.

Ostatnie kilka kilometrów przed metą 
to dla biegaczki chwile zwątpienia i naj-
większego zmęczenia. Na szczęście trwa 
to niedługo. 

-Powtarzam sobie wtedy: Magda rusz 
się, zostało ci już tak niewiele. I biegnę. 
Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żebym nie 
dobiegła do mety – mówi.

Teraz Magda przygotowuje się do kilku 
maratonów. W ramach treningu codzien-
nie biega do pracy. Dystans ze Szczepa-
nowa do Brzeska pokonuje truchtem w 
pół godziny. Po pracy ubiera znowu strój 
sportowy i wraca do domu. Jej poczyna-
nia sportowe wspiera uczelnia, na której 
studiuje – Małopolska Szkoła Wyższa. 

-Uczelnia finansuje mi opłaty startowe 
i zwraca koszty dojazdu, w zamian za to 
promuję szkołę, biegając w koszulce z jej 
logo.  Bardzo dziękuję uczelni  za to, że 
wyciągnęła do mnie rękę, kiedy byłam 
w wielkim kryzysie finansowym – mówi 
Magda. Podziękowania kieruję również 
do kierownictwa oraz całej załogi BZK 
gdzie na codzień pracuję oraz rodzinie za 
wsparcie i motywację.

Magda jest radosną i emanującą po-
zytywną energią młodą kobietą. Mówi, 
że stan ten osiągnęła dzięki codzien-
nym treningom.  Wszystkich namawia  
do biegania.

-To wspaniały sposób odreagowa-
nia stresu. Każdy ma w sobie wiele  
energii i najlepiej ją wydatkować biega-
jąc – zachęca.                                      ZS
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Drużyna Gryfu Brzesko w Bydgosz-
czy i wcześniej w Kamienicy występo-
wała w składzie: Mateusz Bączek, Ma-
teusz Czyżycki, Łukasz Duch, Maciej 
Gicala, Radek Gucwa, Adrian Hebda, 
Maciej Kita, Wojciech Słomka, Mate-
usz Ważydrąg, Dariusz Wiśniowski i 
Tomasz Zydroń. 

W Kamienicy młodzi brzeszczanie 
w swoim pierwszym meczu elimina-
cyjnym rozgromili Skrzyszów 9:0, a w 
decydującym o pierwszym miejscu w 
grupie spotkaniu pewnie pokonali KS 

Tymbark 4:1. W półfinale okazali się 
równie bezlitośni dla UKS Podegrodzie 
strzelając rywalom dziewięć goli i nie 
tracąc ani jednego. Także finał okazał 
się dla Gryfu formalnością. Niezagro-
żone 4:0 z Suchą Beskidzką dało dru-
żynie z Brzeska przepustkę do Byd-
goszczy, gdzie wystąpiło 15 najlepszych 
zespołów z całej Polski, wyłonionych we 
wcześniejszych eliminacjach. Znakomi-
tą skutecznością strzelecką wykazał się 
w Kamienicy Wojciech Słomka, który 
zdobył w całym turnieju 12 bramek. 

Ponadto gole dla Gryfu strzelali Mate-
usz Czyżycki – 10 oraz Łukasz Duch i 
Dariusz Wiśniowski – po 1. 

Bydgoskie finały obsadzone były bar-
dzo mocnymi ekipami, o czym zawod-
nicy Szczepana Smolenia przekonali 
się już w pierwszej potyczce, kiedy to 
zostali skarceni przez piłkarzy Niedź-
wiadka Chełm przegrywając 1:5. Le-
piej poszło już brzeszczanom w meczu 
z APN Knurów, który wygrali 3:2. O 
awansie do ćwierćfinałów z drugiego 
miejsca miało zadecydować bezpośred-
nie spotkanie z Sokołami Aleksan-
drów, które również miały na koncie 3 
punkty, ale lepszy bilans bramkowy po 
wygranej z APN Knurów 4:1 i przegra-
nej z Niedźwiadkiem 1:4. Sokołom do 
awansu wystarczał remis, jednak Gryf 
Brzesko nie pozostawił im złudzeń, kto 
jest lepszy. Efektowne 6:1 i ćwierćfinał 
stał się faktem. Mecz o awans do strefy 
medalowej miał dwa oblicza. W pierw-
szej połowie przeważali piłkarze Zatoki 
Braniewo, którzy zdobyli dwie bramki 
nie tracąc żadnej. Nadzieja na korzyst-
ny wynik odżyła na początku drugiej 
odsłony, kiedy to Gryf zdobył kontakto-
wego gola. Jednak w końcówce szczęś-
cie uśmiechnęło się do zawodników Za-
toki, którzy ostatecznie zwyciężyli 3:1. 
Gryf Brzesko został sklasyfikowany na 
miejscach 5-8. 

A jak wypadli pogromcy brzeskiej druży-
ny? Niedźwiadek Chełm dotarł do meczu 
o 3. miejsce, w którym został rozgromio-
ny 8:0 przez UKP Zielona Góra. Zatoka 
Braniewo zagrała w wielkim finale. Prze-
grała 4:5 z Victorią Kałuszyn (woj. Mało-
polskie). Był to kuriozalny mecz. Victoria 
prowadziła do przerwy 5:0 i wydawało się, 
że sprawa zwycięstwa jest już przesądzo-
na. Po zmianie stron Zatoka ruszyła do 
odrabiania strat, ale na wyrównanie za-
brakło już czasu.                            PRUD

Polcourt Cup 2009

Spory sukces odnotowali młodzi piłkarze Gryfu Brzesko, którzy w Bydgoszczy  
w finałach ogólnopolskiego turnieju Polcourt Cup 2009 wywalczyli wysokie piąte 
miejsce. Brzeszczanie byli jedyną drużyną reprezentującą w tych zawodach Małopol-
skę. Awans do finałów podopieczni Szczepana Smolenia wywalczyli w imponującym 
stylu podczas finału wojewódzkiego, który został rozegrany w Kamienicy. 

Uczniowie, którzy na zakończenie 
roku szkolnego otrzymali świadectwo 
z czerwonym paskiem, będą mogli, 
przez całe wakacje za symboliczną 
złotówkę za godzinę, korzystać z kry-
tej pływalni. To specjalna nagroda 
dla tych, którzy przez cały rok ciężko 
pracowali na swoje dobre oceny. 

-Właściciel świadectwa z czerwo-
nym paskiem powinien się zgłosić 
wraz z dokumentem tożsamości ze 
zdjęciem w sekretariacie pływalni. 
Tam otrzyma wystawiony na swo-

jego nazwisko karnet ważny przez 
całe wakacje. Z tym karnetem oraz 
dokumentem tożsamości ze zdję-
ciem można już udać się do kasy i 
za symboliczną złotówkę za godzinę 
regenerować siły na pływalni, przez 
całe wakacje, w dowolnie wybranym 
przez siebie czasie, przez siedem dni 
w tygodniu – mówi Jan Waresiak dy-
rektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. 

Obok premii dla prymusów, BOSiR 
przygotował szereg innych propozy-

cji na wakacje, m.in. wtorkowe bilety 
całodzienne, weekendowe wejścia ro-
dzinne itd.  Pełna oferta znajduje się 
na stronie internetowej www.sport-
brzeski.pl

-Zapraszamy do zapoznania się  
z wszystkimi możliwościami aktyw-
nego i niedrogiego spędzenia wakacji 
z Brzeskim Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji - dodaje Jan Waresiak.   red

Za świadectwo z paskiem
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W pierwszym turnieju (rocznik 1995) 
wystartowało siedem drużyn, a fawory-
tami byli piłkarze Sandecji Nowy Sącz. 
Tymczasem czarnym koniem okazała 
się Iva Iwkowa, która jako jedyna nie 
przegrała żadnego meczu. Iwkowianie 
zremisowali bezbramkowo z sądecza-
nami, którzy stracili jeszcze punkty 
w spotkaniu z MOSiR Bochnia. Osta-
teczna klasyfikacja: 1. Iva Iwkowa, 2. 
Sandecja Nowy Sącz, 3. MOSiR Boch-
nia, 4. OZPN Nowy Sącz, 5. Metal Tar-
nów, 6. Okocimski Brzesko, 7. Strażak 
Mokrzyska. Najlepszym zawodnikiem 
zawodów uznany został Krzysztof Ta-
rasek (Sandecja), najlepszym bramka-
rzem – Piotr Cięciwa (Iva), a królem 
strzelców został Maciej Lajdanowicz 
(Sandecja), który dostał też nagrodę za 
najszybciej strzeloną bramkę. 

Również drugi turniej (rocznik 1996) 
miał zakończyć się zwycięstwem San-
decji, choć początkowo nic na to nie 
wskazywało, bo sądeczanie ulegli 2:3 
drużynie KS Karol Wadowice. A jednak 
faworyt sięgnął po zwycięstwo, a stało 
się to za sprawą gospodarzy, którzy nie-
spodziewanie łatwo, bo aż 3:0 pokonali 

wadowiczan. Piłkarze Okocimskiego 
zapewne zakończyliby zawody na dru-
gim miejscu, gdyby nie wpadka z me-
czu ze Strażakiem Mokrzyska, przegra-
nym pechowo 0:1 po samobójczym golu. 
Ostateczna klasyfikacja: 1. Sandecja 
Nowy Sącz, 2. KS Karol Wadowice, 3. 
Okocimski Brzesko, 4. MOSiR Bochnia, 
5. Strażak Mokrzyska, 6. KS Uszew, 7. 
KS Jakub Brzesko. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju uznany został Mateusz 
Małek (Sandecja),  najlepszym bramka-
rzem – Damian Szydłowski (MOSiR), a 
królem strzelców został Grzegorz Cię-
żobka (Sandecja). Nagrodę za najszyb-
ciej strzeloną bramkę otrzymał Patryk 
Marczyński (KS Karol). 

W trzecim turnieju także triumfowa-
ła Sandecja, a Okocimski zajął trzecie 
miejsce. 

Gospodarze sięgnęli wreszcie po zwy-
cięstwo w czwartym turnieju (rocznik 
1998). W najważniejszym meczu po-
konali 3:2 Sandecję. Podopieczni Jana 
Chrabąszcza prowadzili już 3:0, jed-
nak piłkarze trenowani przez Tomasza 
Szczepańskiego doprowadzili do 2:3, 
dzięki czemu kibice obejrzeli pasjonu-

Cztery turnieje w osiem dni
Na boisku sportowym Orlik 2012 odbyły się cztery turnieje piłki nożnej, w których wystąpiły 

młodzieżowe drużyny między innymi z Nowego Sącza, Krosna, Bochni, Tarnowa i Wadowic. Tur-
niej zorganizował Okocimski Klub Sportowy przy współpracy z Urzędem Miejskim, a nad całością 
czuwał Jan Chrabąszcz. Trenerzy goszczących w Brzesku zespołów wysoko ocenili organizację 
zawodów i zapowiedzieli swój udział w kolejnych imprezach organizowanych na Orliku. 

Pływanie ma swoje nieocenione zalety. 
Nikogo nie trzeba o tym specjalnie prze-
konywać. Osoby regularnie korzystające 
z pływalni zdecydowanie mniej chorują. 
Może to się wydawać dziwne, ale rodzi-
ce dzieci, które regularnie korzystają z 
basenu, mniej wydają na lekarstwa i le-
karzy. Wydatki na pływanie są mniejsze, 
niż na leczenie. Nie mówiąc już o tym, 
że zdecydowanie przyjemniejsze. Niko-
mu przecież nie sprawia przyjemności 
widok chorego dziecka. Lepiej patrzeć 
jak radośnie pluska się w wodzie, niż 
siedzieć z rozgorączkowanym maluchem 
w przychodni zdrowia. Osoby, które nie 
chodzą na basen żeby się „nie przeziębić” 
regularnie odwiedzają lekarzy z …prze-
ziębieniem. 

Systematyczny kontakt z wodą, har-
tuje organizm, a pływanie jest jedną z 

jącą końcówkę tego spotkania. Oko-
cimskiemu końcowy sukces mogli jesz-
cze wydrzeć młodzi zawodnicy Karpat 
Krosno, którzy prowadzili 1:0 do ostat-
niej minuty. Wtedy to na strzał rozpa-
czy zdecydował się najlepszy snajper 
zawodów Wojciech Słomka i piłka ku 
uciesze samego strzelca i jego kolegów 
zatrzepotała w siatce. Końcowa klasy-
fikacja: 1. Okocimski Brzesko, 2. San-
decja Nowy Sącz, 3. MOSiR Bochnia, 
4. Karpaty Krosno, 5. Gryf Brzesko, 6. 
Okocimski II Brzesko, 7. Aslan Jadow-
niki. Najlepszym zawodnikiem uznany 
został Mariusz Dara (Sandecja, najlep-
szym bramkarzem – Karol Jurkiewicz 
(Okocimski), a królem strzelców został 
Wojciech Słomka (Okocimski – 15 bra-
mek). Mistrzem żonglerki został Marek 
Kozdra (Sandecja). 

Szczególne słowa podziękowania na-
leżą się Markowi Małysie, który bezin-
teresownie sędziował wszystkie mecze 
w trzech turniejach. W jednym z tur-
niejów sędziami byli Michał Fudala 
i Dominik Jurkiewicz. W organizację 
zaangażowani też byli Antoni Baran i 
Marian Puchała. 

Sponsorami turniejów byli: Urząd 
Miejski w Brzesku, Okocimski Klub 
Sportowy, IMEX, CLIMAX, Elektro-
instalacje Kobyłecki, Era, DAM-DAM, 
Biuro PARTNER, MacLand, Zajazd 
ZAGŁOBA, RE DROG, Brzeska Oficy-
na Wydawnicza p. Dziedziców, firma 
handlowa WAW, F.H.U.P. DOMIN, 
PAGEN, Jel-Fliz, NetCom, Tadeusz  
Wesołowski.                               PRUD

najmniej urazowych aktywności spor-
towych. Korzyści z jego uprawiania są 
wielorakie: stymuluje rozwój ruchowy, 
wpływa na koordynację ruchową stano-
wi wspaniałą gimnastykę dla mięśni i 
stawów, wspomaga proces rehabilitacji u 
dzieci, u których stwierdzono problemy z 
układem kostno- stawowym.

Wiedzą o tym rodzice, którzy coraz 
częściej odwiedzają pływalnię w towarzy-
stwie swoich pociech. Dzieci przyzwycza-
jone do pływania stają się odważniejsze, 
bardziej samodzielne i ciekawe świata, 
rozwijają się szybciej od swoich rówieśni-
ków. Dzięki łatwości przystosowywania 
się do nowego środowiska, pójście np. 
do przedszkola, nie jest dla dzieci wiel-
kim problemem. Ćwiczenia i zabawa 
w wodzie wzmacnia więzi emocjonalne  
rodzica z dzieckiem.

Aby jeszcze  bardziej zwiększyć ko-
rzyść z pobytu na pływalni Brzeski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadził 
kurs nauki pływania dla dzieci od 4 do 
6- ciu lat. Rozpoczynający się kurs będzie 
pierwszym elementem szerszego projek-
tu, który nazwaliśmy „Wodne Dzieci”. 
Kurs prowadzony będzie przez profesjo-
nalnego instruktora, według sprawdzo-
nych standardów, w małych ok. 8-10 
osobowych grupach (w przypadku dzie-
ci młodszych grupy będą liczyć do 6-ciu 
osób). Dzięki umiejętnościom nabytym 
na kursie, dzieci będą mogły jeszcze efek-
tywniej wykorzystywać swój pobyt na 
pływalni. Wspólny z rodzicami przyjazd 
będzie okazją pokazania swoich umiejęt-
ności. Dla maluchów, które wykażą się 
wielkim duchem, uruchomiona zostanie 
stała grupa, gdzie będą mogły stopniowo 
doskonalić swoje umiejętności. Być może 
wśród tych wodnych dzieci znajduje się 
przyszły Olimpijski Mistrz – duma Brze-
ska? Kto wie?                  Jan Waresiak

Zdrowe pływanie

          SPORT
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To było wydarzenie znakomite zarów-
no pod względem organizacyjnym, jak i 
sportowym. Brzescy sędziowie zadbali o 
to, aby ich goście zapamiętali ten turniej 
jak najdłużej. Przy okazji jednak chcie-
li pokazać swoim kolegom po fachu, że 
piłkarska „Temida” z Brzeska nie tylko 
jest dobra w podejmowaniu boiskowych 
decyzji, ale i świetnie gra w piłkę noż-
ną. Do pełni szczęścia zabrakło bardzo 
niewiele. 

Brzesko wystartowało do rozgrywek w 
grupie A grając pierwszy mecz z Krako-
wem, uważanym za faworyta rozgrywek. 
Od początku widać było, że gospodarze 
czuli respekt przed przeciwnikami. Za-
grali uważnie w obronie, chociaż kra-
kowianie kilka razy poważnie zagrozili 
bramce arbitrów z Brzeska. Michał Fu-
dala pokazał wysoką klasę i kilkoma 
udanymi interwencjami przypomniał 
wszystkim, że kiedyś z powodzeniem 
grał na pozycji bramkarza. Drugi mecz z 
Nowym Sączem to z kolei popis strzele-
cki Seweryna Kozuba, który pięciokrot-
nie trafił do bramki rywali. Zwycięstwo 
8:0 znacznie przybliżyło brzeszczan do 
fazy półfinałowej. Jednak w ostatnim 
spotkaniu z Nowym Targiem kierowa-
ni przez Marka Maślankę brzescy pił-
karze musieli się sporo napracować, by  
wygrać 3:1. 

Bardzo wyrównana była gra w grupie 
B. Wprawdzie Bochnia zdobyła komplet 
punktów, ale wszystkim meczom towa-
rzyszyły spore emocje. Przed ostatnim w 
tej grupie, sytuacja była tak zagmatwa-
na, że, aż trzy drużyny mogły zakończyć 

rywalizację z takim samym dorobkiem 
punktowym i bilansem bramkowym. 
Ostatecznie Bochnia pokonała Tarnów 
1:0 i wszystko stało się czytelne. 

W pierwszym półfinale Brzesko gładko 
pokonało Gorlice, a łupem bramkowym 
sprawiedliwie podzielili się Seweryn Ko-
zub i Jarosław Bogusz. Znacznie więcej 
emocji dostarczył drugi półfinał. Podczas 
15 minut regulaminowej gry żadnej z 
drużyn nie udało się zdobyć bramki. W 
serii rzutów karnych większą odpor-
nością psychiczną wykazali się piłka-
rze z Krakowa. Celnie strzelali Michał 
Wiecheta i Marek Łukasz, dzięki czemu 
Kraków awansował do finału. 

Finał był powtórką meczu z fazy eli-
minacyjnej. Brzesko zostało wzmocnio-
ne Tomaszem Kitą, który specjalnie 
opuścił przyjęcie weselne, żeby wspomóc 
kolegów. Na niewiele się to zdało. Wy-
starczyły dwie kontry krakowian, aby ci 
wygrali pewnie 2:0. Ale Brzesko mogło 
święcić triumfy jako znakomity organi-
zator turnieju, co zgodnie podkreślali 
wszyscy uczestnicy zawodów. 

Najlepszym zawodnikiem uznany zo-
stał Marek Łukasz z Krakowa. Najlep-
szy bramkarz to Mariusz Stec z Bochni, 
królem strzelców został Seweryn Kozub 
z Brzeska. Mecze sędziowali Henryk Ma-
tras, Michał Mrzygłód i Andrzej Brzyk. 

Sponsorami turnieju byli: Urząd Miej-
ski w Brzesku, Karpacka Spółka Gazow-
nictwa w Tarnowie oddział w Brzesku, 
Zakłady Mięsne Chabura, Halo Pizza, 
Meblux, Dam-Dam, Dom Weselny Gre-
cja, Attenzione, Trans Lis-Bet, Skład 

Budowlany Edwarda 
Milewskiego, Anapol – 
Zdobienie Szkła, Sklep 
Myrland. 

Zwycięska drużyna 
Krakowa występowała 
w składzie: Michał Koź-
lak,  Piotr Koźmiński, 
Marek Łukasz, Mate-
usz Musiał, Tomasz 
Musiał, Rafał Pachal-
ski, Grzegorz Przybyl-
ski i Michał Wiecheta.

Skład drużyny Brze-
ska: Jarosław Bogusz, 

Michał Fudala, Tomasz Kita, Seweryn 
Kozub, Grzegorz Migdał, Szymon Myr-
lak, Jacek Pudło, Sławomir Pudło i Mak-
symilian Wróblewski.

Wyniki 
Grupa A: Nowy Targ – Nowy Sącz 0:2 

(Adrian Michalik 2), Kraków – Brzesko 
0:0, Nowy Targ – Kraków 0:1 (Michał 
Koźlak), Nowy Sącz – Brzesko 0:8 (Se-
weryn Kozub 5, Jacek Pudło, Sławomir 
Pudło, Szymon Myrlak), Nowy Targ 
– Brzesko 1:3 (Sławomir Pudło 2, Jaro-
sław Bogusz – Adam Ślusarek), Kraków 

– Nowy Sącz 2:1 (Marek Łukasz 2 – Ad-
rian Michalik)

Grupa B: Żabno – Bochnia 0:3 (Pa-
weł Stec, Paweł Rajca, Mariusz Zwień-
czak), Tarnów – Gorlice 0:1 (Waldemar 
Pyznar), Żabno – Tarnów 0:1 (Andrzej 
Klich),  Bochnia – Gorlice 1:0 (Paweł 
Stec), Żabno – Gorlice (Mateusz Koźmiń-
ski – Tomasz Liszka, Bogusław Moroń), 
Tarnów – Bochnia 0:1 (Łukasz Panek)

Półfinały: Brzesko – Gorlice 4:1 (Jaro-
sław Bogusz 2, Seweryn Kozub 2 – sam.), 
Kraków – Bochnia 0:0, karne 2:0
Mecz o 7. miejsce: Żabno – Nowy Targ 
0:2 (Adam Ślusarek 2)
Mecz o 5. miejsce: Nowy Sącz – Tar-
nów 1:1 (Adrian Michalik – Łukasz Kru-
pa), karne 1:2
Mecz o 3. miejsce: Gorlice – Bochnia 
0:1 (Łukasz Panek)
Finał: Kraków – Brzesko 2:0 (Mateusz 
Nowak, Marek Łukasz)                

PRUD

Puchar dla Krakowa
Na obiektach sportowych Orlik 2012 rozegrany został pierwszy turniej 

piłki nożnej z udziałem piłkarskich rozjemców. Do Brzeska przybyło sie-
dem zaprzyjaźnionych ekip, a skład uzupełniła drużyna gospodarzy, któ-
ra w zawodach odegrała niepoślednią rolę. Zwyciężył zespół z Krakowa, 
który w finale zmierzył się właśnie z teamem z Brzeska. 

1 Brzesko 3 7 11:  1 

2 Kraków 3 7 3:  1 

3 Nowy S cz 3 3 3:10

4 Nowy Targ 3 0 1:  6 

1 Bochnia 3 9 5:0

2 Gorlice 3 6 3:2

3 Tarnów 3 3 1:2

4 abno 3 0 1:7
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Oferta handlowa ważna do wyczerpania zapasów.

ZETO S.A. ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko, tel. 0-14 663 16 64
MOBILNE WAKACJE
Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 12:00

Skorzystaj z naszej oferty i atrakcyjnych cen. 
Nie szukaj w porównywarkach cenowych - wejdź na 

www.sklep.zetosa.com.pl

Aparat cyfrowy 
Canon Powershot A480

Liczba pikseli: 10 mln
Wyświetlacz: LCD 2,5”
Zoom optyczny: 3,3x  cyfrowy 4x
Nagrywanie sekwencji wideo z dźwiękiem
Zasilanie: 2x baterie AA

Cena:
383 zł

467 zł 
z VAT

Przenośny odtwarzacz DVD 
Manta DVD053

Wyświetlacz: LCD 7”
Odczytywane płyt: CD/CD-R/RW/DVD±R/DVD±R DL/
DVD±RW DL/DVD-Video/S-VCD/VCD
Obsługiwane formaty: CD/AVI/DivX/BMP/MP3/VBR/
MPEG 4/SRT
Interfejsy: 1 x USB/1 x Audio mini stereo jack/1 x RCA 
Video/Wejście zasilania/Wejście antenowe (TV)
Wbudowany czytnik kart pamięci. 

Cena:
379 zł

462 zł 
z VAT

Pendrive Kingston 
DataTraveler 16GB Gen 2

Pojemność: 16GB
Interfejs: USB 2.0
Zapis: 3 MB/s
Odczyt: 6 MB/s
Kolor: biało-czerwony

Cena:
95 zł
115 zł 
z VAT

Nawigacja GPS Manta GPS070

Wyświetlacz: 3,5”
Chipset GPS: Centrality Atlas III 396 MHz 
Pamięć Flash: 512 MB
Dodatkowe funkcje: 
gry, odtwarzacz multimedialny
W zestawie: futerał, ładowarka, uchwyt 
samochodowy oraz MapaMap Easy 6.0

Cena:
218 zł

265 zł 
z VAT


